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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 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 els enamorats serveixin a l’amor al 
costat de les deus d’aigua! Anem 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. 

  



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 projecte. 

No hi ha treballs exhaustius sobre les fonts del Montseny però si una primera 
aproximació feta per Martí Boada al 2003 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. A hores d’ara, en el moment de fer aquest catàleg, nosaltres hem recollit de 
la molt variada bibliografia que hi ha sobre el Montseny més de 780 fonts en tota la 
Reserva de la Biosfera (els termes municipals complerts dels 18 pobles que formen el 
Montseny). 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, corresponents 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. 

D’aquestes quasi 800 fonts, en el moment d’escriure aquest catàleg 27 pertanyen al 
terme municipal d’Aiguafreda i 33 al de Tagamanent, però no totes les hem pogut 
visitar, ja que n’hi ha unes quantes que encara no les hem geolocalitzat, o trobat a les 
persones que en coneguin la seva existència. En aquest catàleg hi trobareu les fitxes de 
les 21 fonts d’Aiguafreda i les 16 de Tagamanent que a hores d’ara hem pogut visitar. 
Potser més endavant.... 

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, 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. 

  



Aiguafreda i les seves fonts 

Aiguafreda és un municipi a l'extrem nord del Vallès, un terme municipal de transició 
entre les comarques del Vallès Oriental i d'Osona, fins al punt que sovint se l'ha associat 
a aquesta segona comarca. Al llarg de la història hi ha hagut diverses peticions per a un 
canvi d'adscripció comarcal, tot i que mai han prosperat. 

Té una població censada de quasi 2.500 habitants (2016) en sols 8 km2 de superfície de 
terme, el que fa que sigui una de les poblacions montsenyenques de més densitat 
poblacional (313 h/km2). Tot i això la població es concentra al voltant del Congost i la 
carretera. L’actual nucli creix al voltant d’una ferreria que ja existia al 1553, i que cent 
anys més tard ja agrupa una vintena de famílies. Al 1675 s’hi edificà una esglesiola que 
al 1877 esdevé parròquia que prengué el nom de l’antiga Sant Martí de Congost o 
Aiguafreda de Dalt.   

A partir de 1875, amb l'arribada de la via fèrria, el poble coneixerà canvis importants en 
la seva economia: instal· lació de l'empresa tèxtil Serra, i cases d'estiueig als anys 20 i 
30. Al començament del segle XX, tot i continuar essent una vila bosquetana, té un 
considerable desenvolupament comercial i industrial. 

Limita al nord amb els termes municipals de Seva i el Brull, a l’est i sud amb 
Tagamanent, al sud-oest amb Sant Martí de Centelles, i al nord-oest amb Centelles. El 
seus límits naturals estan ben delimitats a tres bandes: a ponent pel riu Congost, al nord 
per la riera de Martinet i al sud per la Riera de l’Avencó (més amunt del Pujol). En 
canvi pel costat nord-est no hi ha un clar accident geogràfic que en delimiti el terme.  

Del 15 al 17 d’agost se celebra la Festa Major d’Estiu, i la primera setmana de desembre 
la Festa Major d’Hivern. El programa de la Festa Major d’Aiguafreda d’Estiu de 1927 
conté una poesia titulada “Les fonts d’Aiguafreda”, que en 28 estrofes apareixen una 
seixantena de fonts (d’Aiguafreda i entorn). És signada per J. Staramsa, pseudònim de 
Josep Asmarats i Viñas, periodista prolífic que va col·laborar a moltes revistes 
humorístiques de finals del XIX.   Al 1952/53 el poema va ser reproduït al llibret de la 
Festa Major per Albert Cruells, que ja feia esment que era una reproducció del 
programa del 27, però des d'aleshores molta gent creu que l'autor era Cruells i no 
Asmarats. 

  

Vall del Congost des del 

comunidor d'Aiguafreda de Dalt . 

(Foto: Farrerons, febrer 2017). 



EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de l’Abadessa, Aiguafreda 

Coordenades GPS:  41.7885, 2.2576 

L’actual Aiguafreda va néixer al voltant del camí de Barcelona a Vic, on s'havien 

instal·lat alguns hostals al segle XVII, però la primera referència del topònim apareix en 

llatí “Aqua Frigida” l'any 898 en l'acta de consagració de l'església de Sant Martí del 

Congost, actualment coneguda amb el nom d'Aiguafreda de Dalt. La font de l’Abadessa 

és annexada a la paret dreta del pati d'entrada a l'església de Sant Martí, i l'aigua és 

proveeix d'una antiga mina situada uns 40 metres més amunt. 

L'accés a Aiguafreda de Dalt és senzill des de la font dels Enamorats (a la sortida nord 

del poble). Des d'aquí podem fer-ho a peu remuntant la riera de Martinet per un 

paisatge molt agradable, o bé per la carretera que hi puja. Ambdós estan perfectament 

assenyalats. 

La font està en el mur de pedra de juntes obertes i ple d’herbam que tanca el recinte. 

A mitja alçada l'aigua raja per un broc fet amb dues petites teules, cau a una pedra 

plena de molsa i regalima fins a un bassal semicircular a mig pam del terra sobre un 

replà empedrat. Al capdamunt del frontal hi tenim la imatge en relleu ceràmic de 

l'abadessa Emma de Sant Joan, filla del comte Guifré el Pelós, que dóna nom a la font, 

majòlica signada E. Sther (sic). Al seu costat una placa de ceràmica commemora els 

1.100 anys del naixement d'Aiguafreda de Dalt, quan l'abadessa Emma feu construir 

l’església. La placa és subscrita pels ajuntaments d’Aiguafreda, Centelles, Sant Martí de 

Centelles, Seva i Tagamanent, en agraïment a l’abadessa, que en l’acte de consagració 

de l’església va inscriure per primera vegada a la història els noms d’aquests pobles. 

A l’entorn podem gaudir de les vistes i del “comunidor”, una glorieta formada per 

quatre columnes que servia d'aixopluc als qui prenien part de la cerimònia religiosa per 

defensar els conreus de les pedregades. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
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Font de les Acàcies, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.777163, 2.248280 

El nom de la font té el seu origen en les acàcies que hi ha plantades en la seva 

proximitat. És situada al camp erm del marge oest de carrer Abadessa Emma, darrera 

de les naus Automàtic F. Company. Des del carrer cal creuar el camp en direcció un 

canyissar i sota d’unes acàcies ben formades. 

La font està constituïda per una estructura rectangular semisoterrada, feta de pedra 

ben lligada amb ciment. En una de les cares interiors hi havia fixat un brollador 

metàl·lic, actualment trencat o tallat ran del mur, i tampoc no en surt aigua, tot i que 

pel desguàs de la font se sent passar aigua relativament abundant, de manera que tot 

fa pensar que seria una font fàcil d’arreglar. La font i el seu entorn, que havia estat 

habilitat amb taules i bancs, estan totalment coberts de vegetació, en un estat trist i 

abandonat. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font Amiga, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.792418, 2.264340 

Font amiga de tothom, situada a l’extrem nord del terme municipal d’Aiguafreda, en la 

pista que ens porta d’Aiguafreda de Dalt a la font de la Gallina i fins al Bruguer (ja al 

Brull). Sortint de l’ermita consagrada per l’abadessa Emma, en 700 metres d’ascensió 

per la pista en direcció nord arribarem a creuar el Sot de la Berlana, que alimenta la 

Riera del Martinet a l’alçada de l’Afrau. Just en aquest punt veureu al desmunt de la 

muntanya l’afloració natural de la font Amiga, on sempre hi ha aigua en moviment. La 

font és natural, sense broc, però per facilitar la seva localització una bona ànima 

anònima ha col·locat un rètol metàl·lic a la pedra per poder identificar-la amb facilitat. 

En aquest punt podeu gaudir de les vistes del cingles de l’Afrau i més lluny a sud dels 

de Bertí, mentre la música de l’aigua encanonada sembla una melodia que ens indica 

el camí. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font dels Balços, Aiguafreda 

Coordenades GPS:  41.7772, 2.2563 

Localitzada al costat del torrent que li dóna el nom, al sud de la pedrera de Cruïlles, al 

caire de l'espadat deixat per l’activitat extractiva per les obres públiques. Des de la 

font un balcó natural ens obra una basta panoràmica cap al nord, amb Centelles al peu 

dels cingles. 

Podem accedir-hi des del nucli urbà d'Aiguafreda. Cal anar a cercar el carrer de Cruïlles 

i arribar-nos fins el cementiri que deixem a la dreta. A partir d'aquí la pista s'enfila cap 

al nord, però nosaltres l’abandonem de seguida tot girant a la dreta pel camí de 

l'Aregall. Al cap de només d’una cinquantena de metres d'haver-lo encetat, trenquem 

a l'esquerra per un corriol costerut que s'enfila bosc amunt. El sender està ben definit i 

uns 225 metres més amunt som davant la font. Dues gran alzines ens senyalen el seu 

emplaçament. 

La font està constituïda per unes quantes pedres lligades en forma de petit mur 

irregular des d'on l'aigua raja per un broc de ferro i cau a una basseta quadrada de 

pedra, que per un petit orifici lateral alimenta a una bassa més gran, també de pedra, 

situada a la dreta que servia per abeurar-hi el bestiar de Cruïlles. 

L'aigua raja amb un abundant doll, molt fresca a l'estiu i diuen que calenta a l'hivern, 

tot i que nosaltres no hem sabut trobar aquesta diferència tèrmica. En èpoques de 

sequera continuada brolla amb la mateixa intensitat. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Cal Baldomero, Aiguafreda 

Coordenades GPS:  41.7657, 2.2538 

Font situada a l’inici del carrer Avencó, just quan el vial comença a remuntar la riera 

homònima, és per això que també rep el nom poc original de font del carrer Avencó. 

No hi ha un nom oficial de la font, de manera que els més vells en diuen font del carrer 

Brucà, que era el nom del carrer abans que li posessin l’actual. Altres també en diuen 

font de Cala Curta que és la casa que hi ha al davant de la font. En una enquesta 

portada a terme entre gent d’Aiguafreda, també van aparèixer els noms de font de la 

plaça de la Modista, i de font del Passeig, però majoritàriament era coneguda com a 

font de cal Baldomero. Cal Baldomero és el nom de la casa del pati on es troba la font. 

L’obra de la font consisteix en una gran columna prismàtica de totxana, amb un 

rematat ressaltat amb rajoles de color blau, una mica recordant les cases d’estiueig 

modernistes. Al centre de l’obra una capelleta amb arc de mig punt tota perimetrejada 

de totxana de cantell conté el polsador per on avui surt l’aigua de xarxa a bona pressió. 

Una pica circular ran de terra permet el desguàs ordenat de l’aigua. 

Al marge nord de la vall de l’Avencó té una magnífica solella on antigament a la part 

baixa de la riera tenia bones vinyes, fruiters i, a tocar la torrentera, horts familiars 

plens de verdures, patates i mongetes de reconegut prestigi. En canvi, el marge sud (ja 

pertanyent al límit municipal de Tagamanent) és una obaga humida i freda, on el sol 

tarda a entrar. Aquesta diferencia de climes ha propiciat que al costat nord actualment 

s’hagi convertit en un barri d’Aiguafreda, presidit per l’ermita de Sant Salvador de 

l’Avencó, que ja estava emplaçada allà des de fa 800 anys aprofitant la solella. Per 

contra, i per aprofitar el clima, al costat sud s´hi va instal·lar ja fa 300 anys la primera 

indústria moderna, la del gel natural, i encara avui podem veure els famosos pous de 

glaç de l’Avencó. 
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Font del casal Sant Jordi, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.767188, 2.252249 

La font del Casal Sant Jordi està situada en un costat del pati de migdia d’aquesta 

antiga casa d’estiueig ara reconvertida en casal. Està construïda en un mur de formigó, 

on s'ha fixat un emmarcament de pedra i un brollador central de forma sinuosa. 

L'aigua cau en una pica de pedra quadrangular. Sobre el brollador hi ha un plafó de la 

Mare de Déu de Montserrat. Al voltant hi ha un banc corregut i una taula feta amb una 

pedra de mola. 

El casal Sant Jordi és una torre noucentista construïda durant la primera meitat del 

segle XX amb el nom de Can Galí. A principi de la dècada de 1980 va ser adquirida per 

l'Ajuntament d'Aiguafreda, que va habilitar-ne una part com a Centre d'Assistència 

Primària i l'altra com a casal d'avis. Es tracta d’un edifici aïllat de planta rectangular 

que s'estructura en tres crugies. A la façana de la carretera de Ribes hi ha un plafó 

ceràmic amb la imatge de Sant Jordi. Davant de les façanes de migdia i tramuntana hi 

ha el seu magnífic jardí, amb la font, parterres i bancs per seure. A la part nord del jardí 

hi ha un parell d’alzines de gran port i bellament formades. 
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Font de la Casanova de Sant Miquel, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.785408, 2.286625 

Font que dóna vida al mas arranjat per la Diputació com a refugi (que porta el nom de 

Casanova de Sant Miquel donat que està per sota de l’ermita de Sant Miquel de 

Canyelles). La masia es troba al camí que voreja la riera del Pujol i que més amunt 

arriba al mas homònim. 

Es tracta d’una font que dóna aigua als estadants del refugi i al jardí,  aigua que prové 

d’una captació feta propera a la mina de la font del Saní. La font té una aixeta moderna 

i aboca la seva aigua a un safareig tradicional. 

Des de la Casanova de Sant Miquel hi ha un vertiginós corriol que us aproparà a la 

ermita romànica de Sant Miquel de Canyelles, que podreu visitar, ja que la trobareu 

amb la porta tancada però sense clau. Compte a l’entrar, ja que la volta de l’ermita és 

plena de ratpenats.   
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Fontica, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.793624, 2.271933  

Aquesta font natural, que en alguns llocs apareix amb el nom de Fontica i amb d’altres 

de font Tica, és situada a l’extrem nord del terme municipal d’Aiguafreda, en la pista 

que ens porta d’Aiguafreda de Dalt a la font de la Gallina i fins al Bruguer (ja al Brull). 

Alimenta el torrent del Til·ler (com les fonts del Til·ler, del Pollancre, i la mateixa font 

de la Gallina). Pujant per la pista sempre tenim el torrent a la nostra esquerra, fins que 

en un moment creuem el torrent i  a partir d’aleshores es trobarà a la nostra dreta. En 

aquest precís indret, just abans de creuar el torrent, a la vostra dreta podeu observar 

un aiguaneix sempre ple d’aigua, i sempre ben ple de vegetació.  Si mireu amb atenció 

veureu arran de l’aigua enclotada un petit broc metàl·lic i a la mateix pedra gravada 

“La Font” els traços següent han estat malmesos, i això ens impedeix discernir sobre el 

nom original de la font. Si no veieu el gravat, netegeu amb aigua la pedra més vertical 

(com hem fet nosaltres quan hi hem estat) per poder descobrir les lletres, que molt 

sovint són tapades pel verdet de la molsa que creix arreu. La font no és gens 

esplendorosa arquitectònicament, però diuen que quan alliberes una font de la presó 

de  l’oblit alliberes també l’energia del que ens ha estat regalat. Si passeu per la 

Fontica, allibereu-la de l’oblit! 
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Font de la Gallina, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.792053, 2.276256 

Font situada a l’extrem nord del terme municipal d’Aiguafreda, poc per sota de Can 

Brull. La font pràcticament és l’origen del torrent del Til·ler, un torrent que aigües 

abaix alimenten també la Fontica, i les desaparegudes (en el moment d’escriure 

aquesta fitxa) fonts del Til·ler i del Pollancre, fins que desguassa a la Riera de l’Afrau, a 

l’alçada de la Bauma de Gusuac. 

Podeu accedir a la font des d’Aiguafreda pujant per la pista que des d’Aiguafreda de 

Dalt ens porta fins al Bruguer i al GR2 ja al Brull, o des del mateix GR2 si estem al Brull. 

Si pugem caminant des d’Aiguafreda de Dalt, després de passar per la font Amiga i la 

Fontica, 300 metres més tard, arribarem a una paella molt tancada, des d’on s’origina 

un viarany  amb una carena metàl·lica que ens porta de seguida a la font de la Gallina. 

Es tracta d’una bella font, constituïda per un mur de pedra seca adossat al marge, 

construït a dos nivells formant un banc a banda i banda, sempre recobert de molsa. La 

part central es més voluminosa, amb una pedra en baix relleu decorat amb la imatge 

d'una formosa gallina. L’animal sembla fet amb un motlle sobre una base de morter, 

amb la part inferior el nom de la font gravat. El brollador és un petit tub, del qual no és 

té noticia que ragi, sota el qual hi ha una pica quadrada de pedra per on hi arriba aigua 

de la muntanya enllà. En un costat de la font, sobre una cota superior, hi ha un dipòsit 

tancat, des d'on surt una canalització que va fins al costat de la font. Per salvar el camí 

que passa per sobre, hi ha un petit pont de pedra. 
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Font de la Granota, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.775640, 2.253120 

Font molt difícil de trobar tot i ser relativament propera al cementiri. La millor manera 

d’arribar-hi és precisament des del cementiri, agafar el carrer de les Alzines i internar-

se al bosc tant aviat la tanca metàl·lica del costat nord desapareix, cal descendir pel 

bosc en direcció al torrent dels Balços. 

La font de la Granota està situada sobre el mateix torrent dels Balços, més aviat al 

costat nord. És una construcció recolzada en un marge, en forma de templet acabada 

amb arc de mig punt amb cinc gruixos de totxanes, que descansa sobre pilastres de 

totxo també. La part interior superior està decorada amb trencadís de rajola vidriada, 

on hi ha destaca l'any 1913 si ens hi fixem bé blanc, blau, marró i una mica verd. Potser 

tot l’interior estava amb aquesta decoració en trencadís però ara sols en resta la part 

superior). A la part central del mur hi ha un forat quadrangular que permet veure 

l'interior de la mina natural, amb una petita pica quadrangular on es filtra l'aigua, que 

surt a l'exterior per un petit canaló entre pedra calcària. L'aigua cau en una pica 

semicircular i s'entolla davant de la font, on els senglars hi fan festa grossa a jutjar per 

com està de picat tot l’entorn i els arbres de rascats.  
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Font del Lleó, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.7766, 2.2495 

Font emplaçada al nord del nucli edificat d’Aiguafreda. Si sortiu per l’antiga carretera 

N-152 cap a Vic, a la dreta trobareu el carrer de la Llobeta. És un carrer amb poques 

cases que, un cop creuat el carrer de la Ginesta, fa un gir de 180 graus per separar-se 

del torrent que dóna nom al carrer. Si entreu per aquest sot trobareu la font, ja que és 

situada al costat dret del torrent de la Llobeta.  

La font del Lleó va ser arranjada pel sr. Pi a principi del segle XX. L'aigua rajava d'un 

gros cap de lleó i que avui encara endevinem malgrat haver estat trencada la ceràmica. 

També era anomenada la font del Xato, sembla ser perquè l'animal representat tenia 

el morro pla. La seva imatge va ser tant popular, que a les primeres dècades del segle 

XX la font fins i tot serví per al paper moneda d'Aiguafreda. Altres noms que també ha 

rebut al llarg del segle XX és font de la Llobeta i font del Torrent. Hi ha una postal dels 

anys 20 del segle passat  de L. Roisin (nº18 Ayguafreda) on es pot apreciar la 

majestuositat de la font en aquells temps, amb dos noies estiuejants amb vestits 

blancs abillades de forma impol·luta, al costat del cap del lleó, i una tercera noia del 

poble asseguda a un mur avui desaparegut que hi havia davant de la font. 

L’obra de la font és un gran mur còncau de pedra contenint l’estatge muntà per poder 

disposar d’un pla al costat del torrent. El mur ha perdut en pràcticament la seva 

totalitat l’estucat blanc original de fa cent anys i també les peces de remat i ornament. 

Al peu del mur un banc corregut, amb peces ceràmiques vidrades a la part baixa del 

respatller, acompanya ambdós costats de la deu d’aigua. Un renglera de rajoles verdes, 

amb rajoletes petites de color blau intercalades, posades en posició de rombe sobre la 

línia ceràmica guarneixen el banc. El broc actual és un tub d’acer encastat a una vella 

roca tota recoberta de molsa que aboca la seva aigua a una pica semicircular de 

trencadís ceràmic, tot i que ara també es recoberta de verdet. El lloc és molt humit, i si 

no si fan tasques de manteniment sovint, l’esbarzeram ho tapa tot. 
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Font de la Llobeta, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.777397, 2.250165 

L’antiga font de la Llobeta tal i com es pot veure en una postal de 1917 de Missé 

Hermanos ja no existeix. La que va substituir l’original està situada al costat nord del 

carrer de la Llobeta, a l'altre costat de la masia d'origen medieval que va ser ampliada i 

reformada durant el segle XIX de nom la Llobeta, i que ha donat lloc a aquest veïnat 

tan particular. La boca de la mina d'on prové l'aigua està situada davant la capella del 

Sagrat Cor, des d'on està canalitzada fins a la font. El brollador metàl·lic de la font està 

fixat  en el mur de contenció d'una casa (avui en dia malauradament entubat). L'aigua 

antigament queia en una bassa ovalada, acabada amb un mur de perfil sinuós en un 

extrem. Una part de l'aigua de la mina estava canalitzada fins a un rec on hi havia el 

safareig, actualment tot tapat de vegetació i molt perdut.  

La propera capella de la Llobeta és un temple modernista construït a principi del segle 

XX a la part més elevada de la colònia d'estiueig. És un edifici d'una sola nau de planta 

de creu llatina i absis poligonal. L'entrada al temple es fa a través d'un portal d'arc pla 

damunt la qual s'hi llegeix "DOMUS DEI (et) PORTA COELI" (Casa de Déu i porta al Cel), 

amb columnetes a l'intradós i motius vegetals. El portal està cobert per un nàrtex d'arc 

apuntat sostingut amb mènsules i dues columnetes que descansen sobre una barana 

d'obra. La part frontal, les cantonades de l'edifici, el ràfec i la rosassa estan decorats 

amb frisos vegetals. 
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Font del Parc de l’Avencó, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.765417, 2.262015 

El Parc de l’Avencó és un parc recentment arranjat al sud del terme municipal, a tocar 

la riera de l’Avencó, i que es troba entre els carrers paral·lels de Sant Salvador i de 

l’Avencó, permetent el parc salvar el desnivell entre els dos carrers i alhora comunicar-

los. A la part baixa del parc, tocant el carrer Avencó hi ha una zona planera, antics 

camps de conreu, que ara serveix per a l’esplai de la mainada, que després de molt 

jugar pot apaivagar la set a la nova font del parc de l’Avencó. Es tracta d’una font de la 

xarxa municipal d’aigua, un mur de metre i mig de llarg per poc més d’un metre 

d’alçada de pedra de riu ben rejuntada. El mur té un acabat lleugerament arcat, i al 

mig hi trobem el polsador per poder beure de la seva aigua. Al terra, un enllosat 

semicircular de pedres i una reixa central permeten desguassar l’aigua sense 

problemes de mulladius al nostres peus. Uns bancs de fusta ens permeten descansar a 

l’ombra d’una feble porxada de fusta amb canemàs, mentre observem la riera a migdia 

i els imponents Cingles del Cerdà que contenen el Pla de la Garga a l’altre costat del 

Congost. 

El carrer superior ens portarà en direcció llevant fins a l’ermita romànica de Sant 

Salvador, construïda vers el segle XII, on cada primer diumenge d'agost si celebra 

l'aplec de Sant Salvador, amb ofici religiós solemne en honor al sant i  fa una ballada de 

sardanes. 
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Font del Parc de la Carretera de Ribes, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.766039, 2.252714 

La font del Parc de la Carretera de Ribes està situada a la zona central del parc, al 

costat de la zona de jocs infantils i sota la capçada arbòria que la protegeix de la calor 

estiuenca. Es tracta d’un gran pedró vertical annex al muram de contenció, ben cobert 

al voltant per heures. Al mig del pedró hi ha el modern polsador que permet beure de 

l’aigua canalitzada del poble. Al terra, un pedrís enllosat de pedres amb una gran reixa 

per la recollida de l’aigua evita el xip-xap i el fang. 

El Parc de la Carretera de Ribes esta està situat a l'entrada sud de la població. Consta 

de diversos espais, al nord hi ha una gran pista amb un escenari cobert per una teulada 

amb encavallada de fusta, sostinguda amb pilars d'obra. La pista està separada de 

l’aparcament de l’antiga carretera per un porxo amb columnes cilíndriques, sota el 

qual hi ha un pas entre precioses glicines que hi trepen. Al costat de la pista hi ha un 

parc infantil i la font. La part de migdia està definida per una zona de salts d’aigua a 

diferents nivells, culminada pel monument a la Sardana, inaugurat per la Festa Major 

de l'any 2000 en motiu de la celebració dels 150 anys de la tenora i el 25è aniversari 

dels Amics de la Sardana La Vall del Congost. A llevant el parc està plantat amb pins i 

gespa. Antigament, en aquest indret hi havia la Plateria, una casa on es recollia el 

material extret de les mines veïnes i que constava d'uns forns per fondre'l. 
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Font del Pati, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.7888, 2.2575 

La trobarem a Aiguafreda de Dalt, en el pla nord de l'església de Sant Martí, dins un 

recinte tancat que acull una petita zona d'esbarjo amb taules i bancs de fusta. A l’altre 

costat de l'església de Sant Martí del Congost hi ha la font de l’Abadessa. 

L'aigua que brolla de la font es proveeix d'una antiga mina situada a uns 60 metres al 

sud-est. Raja per un broc d'acer inoxidable encastat a un muret de pedra i cau a una 

pica de pedra picada allargada i molt antiga. En el poema d’Asmarats (popularitzat 

després de la Guerra Civil per l’avi Serna) hi ha una estrofa que parla de la font del Pati: 

La sogra que es desbarati 

si amb el gendre mal esta 

l’envia  la font del PATI 

si es creu que allà patirà 

 

Sant Martí del Congost és inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya. La seva consagració, promoguda per l'abadessa Emma, la va dur a terme el 

bisbe Gotmar de Vic el dia 5 d'agost del 898. L'any 1105 es va tornar a consagrar el 

temple, reconstruït en l'estil romànic; d'aquesta segona data procedeixen els vestigis 

més antics de l'església. És de planta de creu llatina, amb nau única coberta amb volta 

de canó, i absis cobert amb volta de quart d'esfera. A banda i banda de l'absis es 

practicaren dues obertures per ubicar la sagristia i la capella del Sant Crist. L'antiga 

porta d'accés orientada a migjorn fou substituïda el segle XVI per una altra porta 

situada al seu costat. L’antic campanar d'espadanya fou substituït al segle XVI per 

l'actual que mira a ponent. Als peus del massís de pedra on està construïda l'església hi 

ha una cova que conserva restes de sepultures tallades a la roca d’època medieval. 
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Font d’en Pinós, Aiguafreda – Centelles 

Coordenades GPS: 41.771403, 2.245967 

Emplaçada a tocar el riu Congost, pertany formalment al terme municipal de Centelles, 

tot i que pràcticament és annexa al nucli urbà d’Aiguafreda. S’hi accedeix des d’aquest 

poble per una bonica passera de fusta que creua el riu, un cop baixat als marges des 

del carrer que precisament porta el nom de Font de Pinós, que es creua a l’antiga N-

152 (ara carretera de Ribes) prop del tradicional restaurant Els Traginers. 

La font estava en molt mal estat des que una riuada es va emportar l’antiga palanca al 

1995, i s’havia anat perdent, fins que al 2012, un grup d’amics (encapçalats per en 

Sisku Aragay) van decidir posar-hi mans a l’obra per recuperar-la juntament amb el 

grup de defensa fluvial Associació Martinet. Actualment aquest grup d’Amics de la font 

d’en Pinós continua mantenint el lloc i cada any organitza agradables diades poètiques 

i d’altres esdeveniments interessants. La fusta per a la passera fou donada de manera 

desinteressada per “Fustes Soldevila” d’Aiguafreda.  

La font esta enclavada a un mur de pedra ben treballada de 3 metres d’alçada. Dins el 

mur, un arc rebaixat dóna lloc a un pla enfonsat d’uns 30 centímetres amb el mateix 

tipus de pedra que l’exterior. Dins, un artístic cartell de barres de ferro corbades 

retolen el nom de la font. Sota una aixeta en desús, i més a baix els tres brocs per on 

raja l’aigua, encastats en roques més antigues que la resta del pany de mur. Els brocs 

són diferents, dos de pedra i el de la dreta d’acer (potser va substituir l’original petri). 

A banda i banda de l’arc rebaixat s’obra un banc corregut amb toves ceràmiques de 

seient i respatller. L’entorn és molt agradable gràcies a l’ombra dels grans plataners a 

l’estiu, i al solell de l’hivern a tocar el Congost. D’un d’aquests plataners en penja un 

casolà gronxador de fusta. Una mica riu avall, els voluntaris que van recuperar la font 

van arranjar també els antics safareigs que malgrat que ara ningú els usa podrien 

recuperar la seva antiga funció amb molta dignitat. A tot l’entorn encara es poden 

contemplar de forma clara els bancals de pedra que permetien aprofitar agrícolament 

tot l’estatge. De l’aixeta de la font d’en Pinós hem vist que hi ha retolat MMXII (molt 

petit). Sabeu perquè?  
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Font de la Plaça, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.7681, 2.2504 

Font pública situada a la cara nord de la plaça Major d’on antigament es treia l'aigua 

amb un volant i més endavant amb un motor. 

Tot i que l’origen d'Aiguafreda és Sant Martí del Congost (any 898), que es coneix 

actualment com Aiguafreda de Dalt, el nucli urbà actual és més modern i va créixer 

entorn d’una ferreria, documentada el 1553, situada seguint l’antic camí ral que anava 

de Barcelona a Vic. Per això, el conjunt s'anomenava poble de les Ferreries. Al costat 

del camí ral es va configurar la plaça Major, i al 1675 es va alçar en un dels angles de 

l’actual plaça Major una petita església que va significar el primer pas per a 

l’emancipació del nucli que s’anava formant al fons de la vall respecte la parròquia 

originària. Aquest petit edifici religiós va esdevenir parròquia el 1877 en erigir-se 

l’església dedicada a Santa Maria d’Aiguafreda, precedent de l’actual moderna 

construcció dels anys 60 del segle XX. 

La font de la Plaça és adossada en un extrem de l'edifici de l'hostal de l’antic poble de 

les Ferreries (carrer ral cantonada amb la plaça Major). Es tracta d’una estructura de 

pedra treballada amb la data de 1871 cisellada sobre d’un medalló central en relleu, i a 

cada costat té un broc, a la dreta un polsador, i a l’esquerra una canella colzada de la 

que no en surt res. La pica rectangular de pedra recull les aigües sobrants.  

Durant el segle XVII, el baró Pere d'Aimeric farà construir un nou hostal sobre l'antic, 

amb prou espai per albergar-hi els carruatges dels estadants. El baró Francesc de 

Pignatelli el va establir a favor del municipi l'any 1719. Un segle més tard van ampliar-

lo afegint-hi la casa que havia estat la carnisseria. Durant les guerres carlines va ser 

utilitzat com a fortalesa per ambdós bàndols, motiu pel qual va ser cremat i destruït. A 

mitjans del segle XIX Joan Mora sol·licita als prínceps de Belmonte de reconstruir-lo. 

Tanmateix, va deixar d'utilitzar-se com a hostal per l'elevat cost de la reconstrucció i 

perquè la nova carretera ja no hi passava per davant. 
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Font del Pontasco, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.7707, 2.2479 

Quan  les  comunicacions  per  carretera  (sempre  vinculades  a  la  història  d’Aiguafreda)  van 
esdevenir  cabdals pel desenvolupament del país,  les  autoritats  van decidir millor  la  ruta de 
Barcelona  a Vic,  i  al  1840  van  obrir  la  nova  carretera  que  superava  l’antic  camí  ral  que  va 
esdevenir  l’eix  que  ha  configurat  l’actual  fesomia  del  nucli  modern  (fins  que  al  1986  la 
desviació de  l’autovia amb el nou traçat fora del municipi va alliberar el trànsit del centre del 
poble). El punt nord on es trobaven l’antic camí Ral i la carretera originària del segle XIX (avui 
carretera de Ribes) és on s’ubica la font del Pontasco. 

La  font esta situada a  la vorera de  llevant de  la carretera de Ribes. Elegantment retirada del 
pas, en una placeta pavimentada ombrejada per quatre plataners, el conjunt es troba protegit 
per  tanques de  fusta. Un muram de pedres de  junta oberta conté  la muntanya, a  l’esquerre 
amb una escala que puja bosc amunt,  i a  la dreta amb un mur més baix amb un  seient de 
pedra corregut que al final gira en angle recte per tancar  l’espai. El respatller del banc és de 
toves ceràmiques. Al bell mig de  la placeta dos grans  taules circulars que  semblen  rodes de 
molí,  i  bancs  concèntrics  d’obra  al  seu  voltant,  permeten  una  estada  molt  agradable  i 
lleugerament bucòlica. El polsador per on raja la font és situat a un nínxol excavat dins la pedra 
emmarcat per obra de totxana a banda  i banda amb acabat piramidal. Un gran rètol ceràmic 
pres al mur ens  indica el nom de  la  font. Al peu de  les escales que pugen muntanya amunt 
podem trobar una pica de pedra. 

El  nom  de  la  font  prové  d’un  antic  edifici  que  hi  era  proper  amb  el  nom  de  “Portazgo”. 
Antigament era molt estret el pas del camí Ral en aquest  lloc,  i  l'edifici en qüestió podria ser 
que  indiqués el pagament d'un peatge per poder passar. És possible que fossin els barons de 
Cruïlles, que eren gent molt bel∙licosa, qui gaudissin del dret de cobrar per les mercaderies que 
transitaven pels seus dominis  (aquesta és una hipòtesi de  l’estudiosa Carola Duran). El burot 
era  un  funcionari  municipal  encarregat  de  cobrar  els  drets  d'entrada  de  certs  articles, 
normalment queviures, a  l'entrada de pobles  i ciutats, durant el segle XIX  i fins ben entrat el 
segle XX. 

El camí Ral de Vic ressegueix la via Ausa, que fou la via romana documentada més antiga a la 
península  ibèrica, enllaçava els poblats d'Iluro  (Mataró)  i el d'Ausa  (Vic), construïda entre el 
120 aC. i el 110 aC.  
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Font del Saní, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.780361, 2.272161 

Font situada sota els Cingles del Saní, a l’anomenada Soleia del Saní, molt propera a les 

runes del mas Saní. Podeu accedir-hi des d’una pista forestal que puja en molta 

pendent des de la Casanova de Sant Miquel, al camí de la Riera del Pujol. Aquesta pista 

en ziga-zagues porta fins a Can Serra de l’Arca, ja al GR2. Si pugeu des de la Casanova 

de Sant Miquel, a 1400 metres aproximadament trobareu una desviació del camí en 

direcció nord-est que us portarà cap a les runes del mas Saní i passat aquest un 

centenar de metres més pel corriol trobareu la font. Des de la font les vistes de l’obaga 

de la Serra de Picamena és especial, coronada al capdamunt per Sant Cebrià de la 

Móra.  

La font és un senzill broc d’acer encastat a la paret del rocam, de poca alçada, i al terra 

un ben format bassal de pedra rectangular. El lloc és humitós a pesar de l’alçada i 

d’estar a la soleia, i quan hi hem estat nosaltres (en ple mes d’agost) rajava un filet 

d’aigua constant, tot i que petit.  

 





Tagamanent i les seves fonts 

Tagamanent és un municipi de la comarca del Vallès Oriental, situat a ponent del parc 
natural del Montseny. Limita amb els termes d'Aiguafreda a nord, Montseny a est, 
Cànoves i Samalús a sud-est, Figaró-Montmany a sud, i els municipis osonencs de Sant 
Martí de Centelles a ponent i el Brull al nord-oest.  

El seu extens terme municipal de 43 km2 sols és habitat per 320 vilatans, repartits entre 
els nuclis de l’Avencó, Santa Eugènia de Congost i la Pedralba principalment. La 
població del terme sempre ha estat escassa. Els primers registres de població li 
adjudicaren 329 habitants l'any 1719, que augmentaren a poc més de cinc centenes al 
cens de 1857, màxima fita demogràfica. A partir del segle XX, la tendència al 
despoblament del municipi, allunyat dels principals pols industrials de la comarca, fou 
contínua, fins a davallar a sols 132 habitants el 1981. Durant l'última dècada del segle 
XX, l'auge del fenomen turístic i la construcció d'urbanitzacions comportà una lleu 
recuperació del cens.  

El caràcter muntanyós i trencat del terme el fa poc apte per a les activitats del camp, que 
es limiten al conreu d'unes poques hectàrees i la cria d'alguns caps de bestiar boví. En 
contraposició, la superfície forestal del terme, poblat de pins, alzines i també alguns 
roures i faigs, és molt extensa. El pasturatge hi havia estat molt estès gràcies a les 
amples planures de la part alta del terme. L'única activitat industrial és la producció de 
materials de pedra destinats al sector de la construcció. Diverses empreses exploten 
unes pedreres de gres vermell i llicorella. Hi ha jaciments miners de ferro a la vall de 
Picamena, antigament explotats, i altres de coure al bosc de Can Vila de la Riba, als sots 
de l'Afrau d'en Coll i de l'Afrau de Roca de Corbs; igualment s'extreia plom prop de la 
Figuera, a la Roca de Caçà i al sot de l'Afrau. Les petites explotacions mineres de 
fluorita i baritina foren tancades. Al terme s'hi ha desenvolupat força el comerç i els 
serveis, que han esdevingut la principal font d'ingressos gràcies a l'auge del turisme i a 
la instal·lació de segones residències, que produeixen un augment considerable de la 
població durant les vacances estivals. 

Les ermites romàniques de Santa Maria de Tagamanent (al cim del turó homònim) i 
Sant Cebrià de la Mora, són dos visites imprescindibles pet conèixer aquest bell poble. 

 

  

Santa Maria de Tagamanent, 

esmentat per primer cop el 993. 

(Foto: Farrerons, març 2017). 
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Font de l’Agustí, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.751775, 2.304457 

L’Agustí és un mas situat proper al collet de Sant Martí, forma part del Parc Etnològic 

de la Calma, conjuntament amb el Bellver i el Turó de Tagamanent. Actualment és una 

casa museu en que es pot gaudir d'una acurada restauració arquitectònica i una 

recopilació de material d'època que ens permet fer un veritable viatge en el temps per 

experimentar com era un dia qualsevol en la vida d’una gran família de la Calma. Al 

llarg de la visita podrem contemplar els objectes de l'època i gaudir de les músiques, 

les olors i les imatges que acompanyaven un dia qualsevol a ca l'Agustí, submergint-

nos d'aquesta manera en la vida quotidiana d'una família pagesa de muntanya.  

La font de l’Agustí és 100 metres a nord-oest del mas. Situada a un els marges de les 

feixes esglaonades del mas, resseguint la Soleia del Passarell, i omplint un dels 

reguerots que alimenta el Sot del Purgatori.  Centrat al mur de pedres de junta oberta 

del marge,  un gran nínxol d’arc de mig punt, amb pedres molt ben treballades i millor 

col·locades amaga la capelleta d’on brolla la font de l’Agustí. Dins tot és verdor i 

humitat i la vegetació ho encatifa a vessar. Una mica més baix l’aigua de la font 

s’aprofitava per un gran safareig, en una configuració molt semblant a la de la propera 

font del Bellver, dos per dos metres amb carreus de pedra ben tallats i lloses per a 

rentar la roba al marge llarg que s’obre el sot, aprofitant el costat més baix de la 

construcció. 

El mas es remunta al segle XV, quan el cognom Agustí apareix documentat al fogatge 

de 1497. La masia va experimentar ampliacions i modificacions durant segles, però les 

reformes més importants es van fer al segle XVII quan van donar lloc a l’estructura 

actual de la casa, coincident quan la família Agustí es trobava en la seva època de 

màxim apogeu econòmic.  Després d’estar en ple rendiment durant fins al segle XIX, el 

mas iniciarà una irreversible davallada econòmica a inicis del XX i malauradament  

abandonat pocs anys desprès de la Guerra Civil. 
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Font Amargosa, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.7620, 2.2654 

La font Amargosa està situada a la vall de l’Avencó, al límit septentrional del terme 

municipal de Tagamanent. S’hi accedeix des del poble d’Aiguafreda, per un camí que 

va pel marge esquerre de la riera de l’Avencó (que marca la delimitació dels dos 

termes municipals). Passada la primera pista a la dreta que puja cap als masos 

Montcau de Dalt i Montcau de Baix, continuem pel carrer i prendrem la segona pista 

de terra que ascendeix per la serra de Planelles. Quan portem 600 metres caminant 

per l’ample pista, i just a una corba a dreta, veurem que surt un corriolet que s’endinsa 

al bosc. El resseguim, està indicat com el GR 5. L’ascensió és bastant vertical, fins que 

arribem a un petit replà que popularment rep el nom dels Hortals. El GR continua 

pujant, però a la nostra esquerra un viarany planeja fins a portar-nos a la font. Davant 

de la font una magnífica vista de la vall, i al fons de l’església romànica de Sant 

Salvador de l’Avencó.  

L’obra de la font està encastada a la muntanya, entre dos murs perpendiculars a 

aquesta per tal de poder arribar fins al broc. A sobre hi ha l’accés a la mina original, 

amb una gran porta metàl·lica tancada amb cadenat, que quan hi he hem anat 

nosaltres estava pintada de color groc. Un del murs gira en angle recte per contenir les 

terres, i incorpora també un banc de pedra corregut. L’entorn roman en estat deixat i 

les bardisses comencen a fer difícil l’accés a la font.  
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Font del Bellit, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.762767, 2.308221 

El Bellit és un històric mas de Tagamanent situat a 1200 metres a ponent del camí de la 

Calma. Si pot accedir des d’aquest camí històric just al passar pel lloc anomenat pla de 

la Llacuna, o també pujant des d’Aiguafreda pel camí de les pedreres de l’Avencó, una 

pista que va resseguint els plecs de la carena del Bellit amb vistes impressionats a sud 

cap al cim del turó de Tagamanent. Es tracta d’una masia dominant tota la carena i la 

vall, de traça rectangular, amb planta baixa, pis i golfes, i coberta a dos aigües (a nord-

oest i a sud-est). Al tester sud-oest, que mira cap a Santa Maria de Tagamanent, 

disposa d’una bonica galeria amb arcs de mig punt. Annex al tester oposat, el més al 

nord la masia disposa d’un profund pou que proveeix d’aigua al mas. 

La font del Bellit es trobava a peu del camí cap al casal, just 100 metres abans 

d’arribar-hi. Avui en dia de la font sols en resta la mina, de la que podreu veure com en 

surt una manguera. En un dels murs de les feixes, s’obre la mina formant un quadrat 

de poc més de mig metre de costat amb pedres del lloc i com a portell una planxa de 

ferro. L’aigua si acumula de manera generosa, a pesar de l’estat descuidat actual. 
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Font de Bellver, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.747547, 2.305174 

El Bellver és un mas situat proper al collet de Sant Martí, una edificació que es remunta 

al segle XI, tot i que l’estructura actual és fruit d’ampliacions i de la reconstrucció 

posterior al terratrèmol de 1448, que va deixar la primitiva obra en estat ruïnós. 

Actualment el Bellver forma part del Parc Etnològic de la Calma, conjuntament amb 

l’Agustí i el Turó de Tagamanent, i és un restaurant amb bons productes de proximitat, 

alhora que una construcció totalment autònoma, on l'aigua és de recollida pluvial, la 

llum generada amb plaques solars, i la calefacció amb  la llenya dels boscos propers. 

La font del Bellver és situada a 100 metres a llevant del mas, just sota la feixa que 

podeu veure tancada amb estaques de fusta. La font és origen del sot de les Hortes, 

que aigües avall passarà per Vallcàrquera i al Figaró arriba al Congost. La mina original 

està encastada dins del marge, ara tancada per una porta metàl·lica i protegida per 

una coberta a doble vessant amb pedra local. Sobre la porta es distingeixen gravades a 

les pedres superiors dues dates a mode de fris clàssic, una de 1972, i més amunt una 

de 1838, que podria ser la data original de la font. Just davant de la mina, una bassa 

rectangular d’aproximadament tres per dos metres amb carreus de pedra ben tallats, 

recull l’aigua que una bella canal de pedra aboca de la mina a aquest safareig. Les 

lloses per a rentar la roba es troben a tot el marge llarg que és sobre el sot, aprofitant 

que és el costat més baix de la construcció.  

Les postes de sol des de la font, des del propi mas del Bellver, o des del proper turó de 

Tagamanent són d’una bellesa difícil d’expressar, potser per això és té constància que 

des de l’època dels ibers aquest lloc fou habitat.  
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Font de la Casanova del Bellit, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.755849, 2.328199 

La Casanova del Bellit, que realment és un corral, és establerta al llevant del camí de la 

Calma (per on passa el GR 5), a uns dos quilòmetres del mas Bellit, que és situat a 

l’altre costat del camí, a ponent de la carena. Es tracta d’un senzill edifici rectangular 

de tres parets i dos pilars centrals de pedra, amb un bon embigat de fusta. Davant del 

corral, i amb una superfície similar també hi ha un tancat a cel obert. En el moment de 

redactar aquestes línies el corral funciona dignament. 

La font de la Casanova del Bellit es troba emplaçada cent metres més avall del corral, 

en direcció llevant, just a l’inici d’un dels barrancs que alimenten el Sot de la Blada, que 

més avall es converteix en la riera de Vallforners.  

Es tracta d’un font amb una bona construcció de pedra al frontal i a banda i banda del 

broc. Els dos murs que acompanyen la deu s’obren cap al sot en forma de banc, el de 

costat nord amb un respatller també de pedra. El frontal és un mur de roca local ben 

rejuntat de forma prismàtica amb un arc de mig punt a mode de senzill timpà romà.  El 

broc és un tub d’acer que raja a un pam de terra a una pica que recull l’aigua i que té 

una reixa per evitar que quedi obstruïda per rocs. Entre els dos bancs hi ha un enllosat 

de pedra plana en bones condicions.  
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Font del Clot, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.78865, 2.30936 

El Clot és un mas situat al veïnat de la Mora, una de les poques cases que queden (i 

segurament la darrera habitada) a la parròquia de Sant Cebrià de la Móra. Si accedeix 

en cotxe des de la pista de l’Avencó fins al pont de Picamena i després pujada per la 

serra homònima fins al Clot. També podeu anar-hi a peu des del Brull pel Pla de la 

Calma, baixant per la pista que porta a Sant Cebrià de la Mora, església d'estil romànic, 

anterior al 900 (i passant primer prop de la font de Santa Joaquima de Vedruna). 

Actualment al Clot treballen la llana en tot el seu procés, rentant, pentinant les seves 

fibres, tenyint i finalitzant amb peces úniques amb la tècnica del feltre, teixit que no 

consta d’ordid i trama. Podeu trobar gorres, bufandes, peücs.... 

La font del Clot es troba al nord del mas, a una cota bastant inferior, al fons del Sot de 

la font d’en Crua. Si pot arribar des d’un corriol molt emboscat que surt de les feixes 

més septentrionals del Clot. La font costa de trobar perquè és plena d’esbarzers, car ha 

perdut la seva missió original de donar aigua fresca pel mas i per rentar la roba, ja que 

pocs metres més a baix podeu veure un magnífic safareig que aprofitava l’aigua 

sobrant de la font. Fins als anys 70 del segle XX la pista actual era inexistent, i el camí 

cap el Clot just passava per la font, de manera que sempre estava en perfecte estat de 

conservació. 

Es tracta d’una estructura de pedra ben treballada adossada al talús de la muntanya, 

amb una obertura superior per on podem veure la deu original d’aigua de la font. 

Aquesta obertura era tancada per un porticó de fusta avui trencat que encara porta 

alguna inscripció però de difícil lectura. Sobre del dintell hi havia pintada la senyera, 

avui també en molt malt estat. A la dreta de l’estructura hi ha una pedra amb dues 

dates inscrites una sobre de l’altre: “1925, 1952”, segurament dates originals i de 

reconstrucció de la font. L’aigua de la mina sortia per un bon broc d’acer i s’abocava a 

una pica correguda de pedra. A la dreta d’aquesta hi ha una nova pica de pedra. I 

després l’aigua era conduïda fins al safareig una mica més avall. Us imagineu rentar la 

roba amb l’immens paisatge de la vall de Picamena de fons? 
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Font de la Coveta, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.742455, 2.268539 

Dins el Folló, antic mas ara reconvertit en hostatgeria rural, podeu trobar un panell 

ceràmic on aquesta font apareix amb el nom de Cubeta. La font es troba prop d’una 

corba molt tancada del carrer que precisament porta el nom de la font, just obrint-se 

sobre el sot de la Pedralba. 

La font és situada sota d’un pany escarpat de la muntanya, on en una petita cova 

podeu apreciar la mina original. Una gran alzina sobre el marge ombreja tot l’entorn, 

que és ple d’heura i molsa.  Al peu, un sòcol d’obra serveix de banc tot i que moltes 

vegades és humit, on en la part central esta encastat un broc de ferro a un pam de 

terra. L’aigua vessa a una pica quadrada de pedra al terra, que desaigua més enllà al 

sot.  

Bevent l’aigua de la font podeu veure al fons del sot la Pedralba, una casa forta 

documentada el 1178, obra declarada bé cultural d'interès nacional. La casa original 

fou refeta el segle XV i ampliada el XVIII. L'edifici està format per dos cossos adossats 

clarament diferenciats corresponents a aquestes diferents èpoques. La part antiga té 

un portal a llevant, la paret nord no té obertures, però si filades de carreus. Aquesta 

part és la que correspon a la domus i casa forta. Té un cos semicircular afegit amb la 

data 1786 en una finestra. La part oest, que sembla datar del segle XVII, té un portal al 

nord, amb barri i la façana arrebossada. L'interior es troba molt malmès, de forma que 

tan sols es poden destacar les restes d'una capella. L'efecte exterior de la casa és molt 

bo, on es pot destacar un escut dels Bru de Fiveller.  

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de doña Eulàlia, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.738499, 2.272176 (aproximadament) 

Al voltant del Folló, allotjament de turisme rural habilitat a una masia construïda al 

segle XII, amb el seu restaurant i les classes de cuina de la Mercè Brunés, hi havia 

referenciades a una majòlica ceràmica fins a sis fonts: Freda, del Colador, de don 

Felipe, de Sant Joan, del Pi, del Pou, a més dels Degotalls.  Tot i això no hi ha la font de 

doña Eulàlia, que és ubicada al camí cap a la font de Sant Joan, i molt més amunt cap al 

turó de Tagamanent. La situació de la font ens fa sospitar que potser es tractaria de la 

font de la Vinya, tot i que els del Folló en diuen de doña Eulàlia. 

La font de doña Eulàlia és a poc més de 200 metres del Folló, a peu de camí, on ran de 

terra podeu apreciar un petit muram de pedra amb un senzill broc que aboca la seva 

aigua directament al basalt que es forma al seu peu. Proper hi ha una arqueta on és 

possible que l’aigua sigui canalitzada cap a la masia. 
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Font d’en Vinyes, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.793234, 2.291803 

Font situada a la llera de la riera del Pujol, que delimita els termes municipals de 

Tagamanent d’Aiguafreda, tot i que s’hi accedeix des d’aquest darrer municipi. És una 

font molt coneguda i apreciada arreu de la comarca, i molta gent carrega grans bidons 

d’aigua que brolla generosament del seu broc per emportar-se cap a casa.  

Es troba situada aproximadament un quilòmetre més amunt passat la Casanova de 

Sant Miquel, refugi de la Diputació. 300 metres abans d’arribar a la font podem gaudir 

del Gorg de l’Olla, un lloc on moltes generacions de joves aiguafredencs s’han banyat a 

la riera del Pujol. 

Des del camí us serà fàcil reconèixer on és situada la font perquè hi ha dos grans verns, 

arbres de magnífica corpulència que de ben segur que fa molts anys beuen de l’aigua 

de la font.   

Antigament el naixement de la deu era una mica més amunt d’on és ara, i ho podeu 

observar perquè encara entre la vegetació si escola un filet d’aigua. D’una terrassa 

pètria molt propera a la llera de la riera veureu sorgir dos grans brocs. Del més central i 

gruixut actualment no en raja aigua, però el del costat esquerra sempre en brolla gran 

quantitat. Davant del brocs es forma un bon xaragall d’aigua que mena sense massa 

ordre cap a la riera.  

Si seguíssim camí amunt, en ziga-zaga escalant la muntanya, en 2,3 quilòmetres 

arribaríem a la magnifica masia del Pujol. 
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Font Freda, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.741774, 2.272243 

La font Freda es troba situada al nord del Folló, al senderó que des d’aquesta casa rural 

porta fins a la pista de pujada al Turó de Tagamanent, tot voltant al sot de la Pedralba, 

i que passa poc per sota de la cova del Duc. La font és a 200 metres del mas, poc abans 

de creuar el sot.   

La mina original de la font està ubicada dins d’una caseta d’obra arrebossada, 

adossada completament a la muntanya, amb una porta metàl·lica que hi permet 

l’accés a qui en té les claus. Els murets de pedra del voltant, les heures, el plataner 

proper i dos bancs mig desballestats li donen un cert encant decrèpit al lloc. A la paret 

de la mina, a un metre del terra, s’hi emplaça un polsador que permet beure de l’aigua 

de la font Freda. 
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Font Linyac, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.748915, 2.304033 

Font natural sense garantia sanitària. Com que és prop del Bellver, alguna vegada és 

confosa i anomenada erròniament com a font del Bellver, quan la veritable font del 

Bellver és situada a 100 metres a llevant del mas, mentre que la font Linyac és a nord 

d’aquesta històrica masia. La font es troba emplaçada a les feixes baixes per sota de 

l’aparcament habilitat per la Diputació al Parc Etnològic de la Calma, i si pot accedir des 

de l’aparcament però també des d’un corriol que s’inicia proper al collet de Sant Martí. 

La font es troba als anomenats Emprius de l’Agustí, i amb la seva aigua alimenta les 

cotes altes del Sot del Purgatori.  

L’obra de la font és constituïda per dos murets baixos en angle recta, construïts amb 

pedra local, que configuren dos bancs petris. Mirats frontalment, el de l’esquerra té 

com a respatller una gran llosa de pedra, mentre que el de la dreta es recreix en el lloc 

de confluència dels dos murs, que coincideix en el vèrtex més introduït al fons de la 

muntanya. Precisament en aquest punt hi ha un gran roc en el mur on és encastat un 

modest broc metàl·lic per on brolla una petita quantitat d’aigua. El conjunt dels dos 

murs estan units per un paviment de pedra plana del mateix color que l’entorn.  
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Font de l’Obra, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.7465, 2.2954 

També anomenada en alguna guia que hem consultat  font del Rector, és erigida per 

sota del camí que puja del collet de Sant Martí al turó de Tagamanent. Podem accedir 

al collet de Sant Martí en cotxe per  la pista asfaltada que puja des de   Tagamanent  i 

porta  al  pla  de  la  Calma,  uns  6,5  quilòmetres  del  seu  començament  i  a  973 metres 

d’alçada. Al collet hi caben pocs cotxes, si és ple podeu estacionar uns 550 metres més 

amunt, a  l'aparcament del Parc Etnològic de Tagamanent. També podeu pujar  fins el 

collet de Sant Martí caminant per Aiguafreda, a traves del GR 5, o des del Tagamanent 

pel sender dels Tres Monts, que passa pel Folló. 

Prenem  el  senderó  que  arrenca  al  collet  en  direcció  sud  oest,  i  només  encetar‐lo 

trobem enlairada a mà dreta  les  restes de  l'ermita de Sant Martí. Emprenem la breu 

pujada al turó de Tagamanent per un corriol que ascendeix de manera suau per la part 

obaga. Inicialment marxem en sentit ponent, però al cap d'uns 250 metres ens anirem 

adreçant al nord‐oest. Quan portem caminats uns 350 metres des del  collet de Sant 

Martí  trenquem  a  l'esquerra  per  un  corriol  descendent  i  un  xic  desdibuixat  que  ens 

aboca,  uns metres més  avall,  a  una  petita  esplanada  un  pèl  despoblada  d'arbrat  on 

trobarem arrambada al marge de la muntanya la poc coneguda font de l’Obra. 

Es  tracta  d'una  senzilla  però  sòlida  paret  de  pedra  seca  arrambada  al  marge  de  la 

muntanya, amb un broc de ferro galvanitzat encastat al capdamunt per on raja l'aigua, 

tot  i  que el  cabal  és  condicionat  a  les pluges. A  la dreta  i  una mica més baix  es pot 

veure un  antic  broc  del  que  actualment  no  en brolla  res. Arran de  terra  pedres mal 

col∙locades formen un petit bassal que recull l'aigua. 

La  font  és  el  punt  42  del  Circuit  Permanent  d’Orientació  senyalitzat  per  Grions 

Orientació i l’ajuntament de Tagamanent.  

A banda i banda de la font uns grans rocs plans fan la feina de bancs, podeu asseure i 

contemplar  en  calma  la  basta  panoràmica que  s’obre  als  nostres  peus:  a  ponent  els 

cingles de Bertí,  a  sud  la Garriga  i Granollers,  i molt més enllà  la  serra de Collserola 

amb el Tibidabo com a coronació.  Tot l’estatge és perfumat per l’olor de la farigola del 

lloc. 

Segons bibliografia, sembla ser que el nom de l'Obra és perquè es féu una canalització 

força llarga, i s'hi va construir una volta al final, d'on rajava l'aigua a través d'una teula. 

El  nom  del  Rector  pot  venir  donat  a  la  proximitat  amb  l'església  de  Santa Maria  de 

Tagamanent que es troba al cim del turó, o a l’antiga ermita de Sant Martí. 
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Font del Pèl de Gat, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.783056, 2.284311 

Font situada a tocar la llera de la riera del Pujol (més abaix riera de  l’Avencó), que 

delimita els termes municipals de Tagamanent i d’Aiguafreda, tot i que s’hi accedeix 

des d’aquest darrer municipi. La font és molt estimada pels aiguafredencs, malgrat que 

a l’estar situada a la llera esquerra de la riera pertany al terme municipal de 

Tagamanent. Mostra de l’estima J. Asmarats li var dedicar una estrofa del seu famós 

poema de les fonts d’Aiguafreda: 

 

 

Aquell jove que voldria 

tenir pèl i és un pelat 

sent una gran simpatia  

per la font de Pèl de Gat. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i la poesia, hi ha gent d’Aiguafreda que l’anomena la font de Peu de Gat, donat que 

la font és sota de la muntanya anomenada Gat.  

Per accedir a la font des del camí que ressegueix al riera del Pujol, cal saber que és 

situada 200 metres més amunt de l’anomenat pont de la Bisbal, un dels ponts que 

permeten anar passant el camí a banda i banda de la riera, segons l’orografia del lloc. 

La font és molt senzilla, quatre pedres mal posades plenes de molsa i d’heura, d’on 

podeu veure un petit i primet broc d’acer d’on no para mai de brollar aigua. A banda i 

banda la gent del poble ha anat amuntegant rocs de riu a la manera d’improvisats 

bancs. Asseguts aquí podeu gaudir de la verdor de la riera, d’una verneda ben formada 

que en prou feines deixa passar el sol encara que sigui un dia radiant. 
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Font del Pi Gros, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.765034, 2.264090 

També anomenada font del Pi (sense més indicació), o font de la Mina, i així escrita al 

plànol de l’Alpina. Font situada molt propera a la llera de la riera de l’Avencó, que 

delimita els termes municipals de Tagamanent i d’Aiguafreda, tot i que s’hi accedeix 

des d’aquest darrer municipi. Just a la sortida de la C-17 per entrar a Aiguafreda pel 

sud, podeu agafar el camí que ressegueix la riera de l’Avencó del seu costat meridional 

i, primer passant pels famosos pous de gel de l’Avencó (molt recomanables de visitar) i 

després pel càmping de l’Avencó, a peu del camí trobareu la font, a tocar la tanca del 

càmping. Aneu en compte de no passar de llarg, ja que des del camí no es veu, i no hi 

ha cap rètol indicatiu, però quan observeu una alzina de grans dimensions, a sota del 

voral del camí hi ha la font. Tot i l’alzina portentosa, el nom de la font prové del pi 

enorme que està una mica més enllà, ja dins del terreny del càmping.  

Descendint del camí trobareu uns esglaons de pedra que us portaran a una plataforma 

més baixa, presidida per una taula que sembla una roda de molí. Dos murs de pedra 

ben rejuntada contenen les terres del camí, i de la part central altres murs 

perpendiculars obren un espai amb un muram de totxana que forma una arcada i a la 

part baixa tenim el broc de la font, que sembla que fa temps que no raja.  

Acompanyant els murs perpendiculars sembla que hi ha un banc de pedra a cada 

costat, tot i que l’abandonament del lloc fa que sols els esbarzers els aprofitin, i es 

troba a faltar un manteniment i us del lloc.  
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Font de Sant Joan, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.738155, 2.276952 (aproximadament) 

Font situada al peu del camí dels Tres Monts, en el tram que puja des del Folló fins al 

Tagamanent passant per la Creu de Can Coll i el collet de Sant Martí. A uns 600 metres 

del Folló el camí té un eixamplament i, adossada a la muntanya, apareix la font, amb 

un sistema de murs de pedra que guanyen espai per l’obra. Dos murs divergents de 

quasi dos metres d’alçada ens porten a un muram al fons amb un broc d’acer 

inoxidable a bona alçada per on brolla gran quantitat d’aigua. El conjunt és replicat 

muntanya amunt per altres murs de pedra que ens permeten gaudir d’un gran espai 

sobre el sot del Seguer i Santa Eugènia del Congost al fons de la vall.  

Presidint aquest sistema de murs de pedra, i per sobre del broc, presa a la paret 

superior hi ha un grup esmaltat de quinze rajoles ceràmiques amb una imatge clàssica 

de Sant Joan i el nom de la font al seu peu. Sant Joan apareix amb una gran vara en 

creu, vestit amb un cos marró i una túnica vermella amb una banda amb l’escrit llatí 

“Ecce Agnus Dei”, o sigui “Heus aquí l'anyell de Déu”, i al costat un xai amb una 

cadeneta blava i un picarol. Lamentablement, el conjunt artístic ha estat picat pel que 

semblen balins.  
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Font del Vern, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.775077, 2.276699 

Font situada al camí que ressegueix la riera del Pujol (aigües avall riera de l’Avencó), 

que delimita els termes municipals de Tagamanent i d’Aiguafreda, tot i que s’hi 

accedeix des d’aquest darrer municipi. La font és al propi talús del camí, al costat 

muntanya, 1,6 kilòmetres més amunt de Sant Salvador de l’Avencó, al qual arribareu 

des de l’oficina d’informació d’Aiguafreda, prenent el carrer que va direcció llevant i 

ressegueix la riera pel costat septentrional.  

La font és un senzill broc que sorgeix del talús, sense cap indicador ni senyalització. 

Cap element acompanya la font, que es presenta de manera desangelada i una mica 

trista. Costa de veure rajar, a nos ser que sigui després de pluges copioses.  

 





Agraïments 

 

• Carola Duran Tort (Aiguafreda), gràcies  a la qual vàrem descobrir la publicació primigènia 
de de 1927 de "les Fonts d'Aiguafreda", signada per J. Staramsa. 

• Enric Alexandre de Can Pinú per la seva ajuda per trobar la font de la Granota d'Aiguafreda. 

• Fortià Prat (Laboratori Prat, Torelló) 

• Gemma Font (documentalista del Museu Etnològic del Montseny, MEMGA) que ens va 
assistir en la documentació i marc històric de les fonts montsenyenques. 

• Joan Berruezo (amics del Tagamanent), per les seves aportacions a les fonts del 
Tagamanent i convidar-nos a gaudir de l'Aplec de Tagamanent. 

• Joan Miró Farrerons (Aiguafreda) per les seves aportacions en línia i presencials, i per 
mostrar-nos els secrets de la vall de l'Avencó.  

• Jordi Tura (director del Museu Etnològic del Montseny, MEMGA), que amb la seva visió 
crítica va ajudar-nos a ordenar l'ingent material que hem recollit. 

• Josep Mª Panareda Clopés (Universitat de Barcelona) 

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

• Maria del Molí de l'Avencó (Aiguafreda) que ens confià els seus records sobre la 
desapareguda font del Grill, i sobre l'aigua de la font del Pi Gros. 

• Miquel Parella, primer Tinent d'Alcalde d'Aiguafreda, amb el que hem mantingut 
agradables converses sobre les fonts aiguafredenques i que ens va parlar per primer cop de 
les Fontentes, surgència natural del poble. 

• Sisku Aragay (Aiguafreda), per la feina feta a l'associació Amics de les fonts d'Aiguafreda i la 
seva camaraderia, que tant ens ha ajudat. 

• Xavier López Vázquez del Portal del Montseny, que fou el que va impulsar en nosaltres 
aquesta voluntat de conèixer les fonts del bell paratge del Montseny. 
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