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Diu que dalt de la montanya hi ha una font d’aygua molt fresca, en la que cada 
dia hi anava á beure un pastor ab son ramat; que una vegada lo van desterrar á las illas 
de Mallorca y éll de cremat no volgué que ningú mes disfrutés d’aquella font tan fresca 
y regalada y va esbullarla. Quan va esser á Mallorca arrivá á un poble que estavan 
desesperats perque una font d’aygua molt bona y regalada que fins allavoras havien 
tingut, tot d’un plegat se’ls havia assecat deixantlos en la miseria. Lo pastor preguntà 
desde quan era y comprengué qu’era de la font que éll havia esbullat. Llavoras los hi 
digué que si li conseguiran lo perdó los hi faria tornar l’aygua. Li conseguíren, ell torá  á 
Ayguafreda, apariá la font y’ls de Mallorca tornaren á tenir l’aygua.  

(M. del Pilar Maspons i Labrós, sota el pseudònim de Maria de Bell-lloch, “La 
Renaixensa”, 1883). 

  



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: 

Projecte Fonts del Montseny 

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 41 pertanyen al 
terme municipal de Sant Pere de Vilamajor i 8 al de Sant Esteve de Palautordera, 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 17 Sant Pere de Vilamajor i les 4 de Sant Esteve de 
Palautordera 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. 

  



Sant Pere de Vilamajor i les seves fonts 

Municipi de la comarca del Vallès Oriental amb una població aproximada de 4.000 
habitants. També conegut com a Vilamajor (Vilamagore / Vilamaiore). El cap del 
municipi és la Força de Vilamajor. Limita al nord amb el poble del Montseny, al nord-
est amb Fogars de Montclús, a llevant amb Sant Esteve de Palautordera, a sud-est amb 
Santa Maria de Palautordera, a sud amb Llinars del Vallès i Sant Antoni de Vilamajor, i 
per ponent amb Cànoves i Samalús.  

Des del nucli urbà de Sant Antoni de Vilamajor neix la carretera local BP-5109 que 
porta en 1,5 km a Sant Pere de Vilamajor, fi de carretera. El municipi és travessat pel 
sender de petit recorregut de 18 km anomenat Sender del Pi Novell PR-C 139 que uneix 
el municipi amb el Pla de la Calma connectant els senders de gran recorregut GR 97 i 
GR 5.  

El punt més alt del terme municipal és el turó del Samont (1272m), mentre que el punt 
més baix (255m) és on la riera de Vallserena entra al terme de Sant Antoni de 
Vilamajor. La part nord del terme, que forma part del massís del Montseny, és força 
muntanyosa i, a més del Samont, hi destaquen els següents turons: d'en Cuc (1225m), Pi 
Novell (1215m), la Moixa (1168m), La Cova (1101m), Palestrins (1060m), Sant Elies 
(1003m). Aquesta zona muntanyosa és poc poblada i ha predominat l'activitat 
econòmica de la ramadera i forestal, tot i que recentment ha despuntat el turisme. La 
part sud del terme és més plana i més poblada, on hi viu aproximadament el 90% de la 
població. En aquesta mart meridional l'activitat econòmica tradicional ha estat 
l'agricultura però ha cedit terreny als serveis i a la construcció. 

El terme de Sant Pere de Vilamajor té dues conques hidrogràfiques: a llevant la del riu 
Tordera, i a ponent  la del riu Mogent (Congost i després Besòs), on hi van a parar les 
rieres de Vilamajor, Vallserena i Brugueres.  

El terme municipal Vilamajor era un dels més extensos de la comarca a l'edat mitjana, 
d'aquí el seu nom. El 1599 s'independitzà la vila de Cardedeu retallant així la seva 
superfície. Al segle XIX s'independitzà el poble de Sant Antoni de Vilamajor 
(antigament conegut com a Vilanova de Vilamajor) juntament amb la parròquia de Sant 
Julià d'Alfou. Actualment el terme de 35 km2 està compost per dues parròquies: Sant 
Pere de Vilamajor i Santa Susanna de Vilamajor.  

Hi ha dos aplecs imprescindibles a l'agenda cultural de Sant Pere de Vilamajor: L'aplec 
de Sant Elies que se celebra cada 25 d'abril per a demanar pluja, i l'aplec de Santa 
Susanna on se celebra la Festa Major d'aquest veïnat cada 11 d'agost.. 

  



EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font Borrell, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.724907, 2.380325 

Font Borrell és emplaçada a una important cruïlla de camins del nord de Sant Pere, en 

el límit natural entre els veïnats de les Canyes i el de Santa Susanna. Potser la forma 

més senzilla d’arribar-hi és prenent la pista de terra que porta fins a Sant Elies. Si veniu 

del nucli urbà de de Sant Pere preneu el camí de Sant Elies i cap a nord tota l’estona 

passant per Terra Blanca. Però també teniu la possibilitat de pujar des de Santa 

Margarita (al terme municipal de Sant Esteve de Palautordera) en ascensió per una 

pista asfaltada que travessa Refugis del Montseny i que us porta amb més facilitat al 

camí de Sant Esteve a l’alçada de Can Planell aproximadament.  

Font Borrell és situada al peu d’una paella de la pista de Sant Elies. Cap a ponent es 

deriva el camí que porta a El Cortés (on també podreu visitar la seva font). És fàcil de 

trobar-hi algun vilatà omplint garrafes amb la seva aigua, donat que és una de les fonts 

més coneguda de la contrada, i lloc habitual de parada en els aplecs. La deu d’aigua 

original de la font alimentava a parts iguals Can Surell i Can Planell, masos que hem 

trobat en la pujada. Fa uns anys, la font en la configuració original de 1968 va ser 

“modernitzada” en l’aspecte que ara podeu veure. Un llarg mur de pedres de riu 

rejuntades en ciment  conté les terres. Les pedres de riu varen ser portades fins aquí 

dalt, però entre d’elles hi podeu veure també pedra tosca pròpia del lloc.  

Per sobre podeu veure l’obra de la mina, i si l’obriu potser observar alguna 

salamandra, i també com ara l’aigua és partida en tres compartiments, entre la font, 

Can Surell i Can Planell. Un broc de metall aboca la seva aigua de manera asimètrica a 

un abeurador de pedra corregut paral·lel al muram. En aquest mur de pedres hi 

podreu trobar dues petites obertures en peces ceràmiques, potser per posar-hi els 

gotets? El paratge és ombrejat per un plataner que de ben segur creixerà molt més, 

aprofitant l’aigua que vessa de la font i que és origen del Sot del Borrell.  
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Font de Can Terrer, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.733987, 2.388115 

La font de Can Terrer, també anomenada Seca de Can Terrer, es troba situada just a 

llevant del mas, en un profund sot quasi a tocar la casa. En mig del sot, ple d’esbarzers 

trobareu una petita paret de pedres, i d’entre elles, un forat amb doble teula que de 

ben segur deu rajar després de les pluges. 

Can Terrer, documentat des de 1264, havia estat un mas important, situat a la 

confluència del camí de Vilamajor a Santa Susanna amb el camí de baixada cap a 

Vallmanya i el Pla de Santa Margarida de Palautordera. Però les feines boscanes han 

anat de baixa, i els masos de més altitud com Can Terrer han acabat abandonats. Avui 

Can Terrer és un mas completament enrunat, del que en prou feina en queden en peu 

les parets mestres, sense cap sostre, amb la vista perduda a l’horitzó, com esperant el 

moment per desplomar-se a terra. 
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Font del Cortès, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.730888, 2.370556 

La font del Cortès està situada al costat mateix d’aquest esplèndid mas, avui habilitat 

com a casa rural. Per arribar fins aquí cal que des del nucli urbà de Sant Pere prengueu 

el camí de Sant Elies, i a l’alçada de font Borrell us desvieu pel camí de ponent, que 

després de passar per sota Roca Pastora us porta directe al Cortès. 

La font està emplaçada al llevant del mas, sota d’una immensa alzina, i en un replà que 

té unes vistes infinites cap a la vall de Vilamajor i tot el Vallès. Del mur que conté la 

muntanya en surt una gran canal de pedra que aboca gran quantitat d’aigua a una pica 

a mitja alçada, també pètria. Tot el conjunt és ple de verd, amb falgueres i molses 

arreu, inclús a la pròpia canal de l’aigua.  

Sobre de la canella hi ha un finestró amb porticó de fusta que si l’obriu us permetrà de 

veure la deu d’aigua original. El conjunt es complementa al seu costat per una gran 

bassa-safareig que s’alimenta de l’aigua de la font, amb una integració paisatgística 

que ressalta la bellesa de l’entorn. 
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Font de la Dàlia, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.683964, 2.388574 

Aquesta modesta font, que rep el nom del pas que baixa des de la plaça de l’església 

cap a l’aparcament central de la vila, és situada pràcticament al peu de la Torre Roja. 

És una font moderna, sense cap altre pretensió que donar-nos de beure quan pitgem 

el seu polsador.   

Annexa al mur de pedra, una fornícula de totxanes posades a sardinell, amb arc de 

mitja volta, contenen un pla de rajoles esmaltades blanc i negres (però que abans 

havien estat pintades en diagonal, mitja verda, mitja crema). Centrat trobem el 

modern polsador d’acer inoxidable del que brolla la seva aigua de xarxa cap a una pica 

semicircular configurada en totxanes posades de cantell.  

A l’altre costat de la font s’alcen grans murs de pedra, resta del que va quedar (després 

del terratrèmol de 1448) de les fortificacions que els comptes de Barcelona alçaren per 

construir el Castell de Vilamajor al segle XII, que li varen valer el sobrenom de “la 

Força”. Les pedres de coloració rogenca foren portades de les canteres del Pla de la 

Calma. 
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Font del Ferro, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.722573, 2.381225 

El conjunt de les fonts del Sofre, Tosca i del Ferro es troben totes molt properes, i totes 

tres són d’aigua ferruginosa car travessen els jaciment de ferro de Plansaparera, un 

petit turó de 761 metres d’altitud aferrat al turó de Sant Elies. 

La preciosa font natural del Ferro és la situada més al sud del conjunt d’aquestes tres 

fonts ferroses. Tal i com explica l’Higini Herrero “La seva espectacularitat podria amb 

ple dret reivindicar el títol de “font més emblemàtica de Vilamajor” però va cedir 

l’honor a font Ferrusa”. Font Ferrusa va ser la gran font ferruginosa de Vilamajor, però 

quan es va construir la urbanització Refugis del Montseny va ser destruïda. Amb ella es 

van perdre les poesies, les fontades i les visites. Si voleu combatre l’anèmia, com ho 

feien abans les àvies anant a buscar l’aigua de la font Ferrusa pels més petits de la 

casa, ara cal que prengueu l’aigua amb el gust, color i olor forta que surt natural de la 

font del Ferro. 
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Font Fresca del Samont, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.748662, 2.377650 

Font situada al veïnat de Santa Susana, al nord de Sant Pere de Vilamajor, on els veïns 

tenen més relació amb el proper nucli del Montseny que no pas amb Sant Pere, 

accedint-hi des de la paella de la carretera BV-5301 en direcció a l’àrea de lleure de les 

Piscines. La font és a sud del mas el Samont, però tots dos estan situats a peu de pista 

que uneix Sant Pere, Sant Elies i Santa Susanna amb la BV-5301.  Quan la posta creua el 

sot de la Font Fresca, just trobarem un viarany que puja muntanya amunt uns trenta 

metres per arribar a la font.  

Es tracta d’una bella font, penjada en un dels estrats de la muntanya, en un paratge de 

gran humitat i verdor, un sot que mira a llevant, per acabar desguassant al Tordera. 

Dos murs de pedra tosca formant un angle ben obert fan de sòcol a la muntanya, i a 

sobre tenen pedres planes per convertir-los en uns agraïts bancs. Al centre s’ordena 

majestuosa la canella pètria de la font, que aboca el seu cabalós flux a una reixa 

quadrada de ferro. Sobre de la font hi ha una placa de pedra gravada amb la data 

MCMXVIII, el nom de la font, un històric escut català i les paraules Pàtria, Amor, 

Catalunya i Avant entre sanefes pròpies de la Renaixença. Tot el conjunt forma una 

placeta, com si d’una privilegiada terrassa sobre el camí fos, i al bell mig hi ha una 

petita taula de pedra, amb dos inicials gravades. 
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Font dels Lledoners, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.683879, 2.389395 

Font urbana de Sant Pere, situada al carrer homònim que rep el nom d’uns grans 

lledoners que són a tocar la riera de Vilamajor. Aquests gran arbres fa un temps que es 

van esquinçar degut al pes del seu gran brancam, però a hores d’ara encara rebroten 

donant una merescuda ombra  ala font a l’estiu.  

La font és situada a una plataforma pavimentada uns dos metres més avall del carrer, 

quan aquest és proper al pont que salva la riera. Si accedeix per unes escales que ens 

porten fins aquest espai a mena de balcó sobre la riera, i amb una magnífica vista a 

l’altre costat de l’església de Sant Pere i de la Torre Roja, l’antiga torre mestre del 

castell dels comptes de Barcelona, que després del terratrèmol de 1448 va esdevenir 

campanar.  

La font presideix l’espai. Sobre el broc, una làpida de pedra repujada, porta el nom de 

la font escrit amb A, en català no normatiu, font dels Lladoners, i la data de 1959. 

L’aigua vessa a una pica de pedra rectangular que és encastada en voladiu al gruixut 

muram del carrer. Un mur en pedres de riu ben rejuntades acompanya l’estada, i al 

costat de la riera unes senzilles baranes metàl·liques i una bancs d’obra acaben aquest 

espai de repòs, sols trencat per les campanes que sonen amb força des del campanar.   
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Font de Mas Joan, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.741954, 2.390822 

Font situada a la parròquia de Santa Susana, al nord de Sant Pere de Vilamajor, on els 

veïns tenen més relació amb el proper nucli del Montseny que no pas amb Sant Pere. 

Mas Joan és una de les cases més properes a l’ermita de Santa Susana. La casa està 

situada a ponent de l’església, unes feixes més amunt de l’ermita, i la font de Mas Joan 

encara una mica més amunt i més a l’oest, tot i que des de la font es veu la casa i 

l’ermita mirant muntanya avall.  

L’aigua prové d’una mina situada uns camps d’herba superiors i es portada en 

conducció fins al broc metàl·lic de la font que alimenta directament una gran bassa 

circular sempre coberta de verdet, tal com si fos una mirall verd. La bassa ha perdut els 

principals usos agrícoles perquè la casa és propietat de la Diputació, i ara allotja els 

masovers del Polell.  

Antigament Mas Joan es convertia l’onze d’agost en fonda per un dia per als 

vilamajorencs que pujaven a celebrar l’aplec de Santa Susana.  
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Font Monner, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.711207, 2.384680 

També escrita com Munné, aquest boscana font és a tocar la llera de la part mitja de la 

riera de Vilamajor. Podeu arribar-hi des de Can Mongol o des de Terra Blanca. En tots 

dos casos heu de sortir de Sant Pere de Vilamajor pel camí de Sant Elies cap al nord. 

Quan arribeu a El Collet podeu optar per anar pel fons de la vall cap al veïnat de les 

Canyes i arribar a Can Mongol. O continuar ascendent pel camí de Sant Elies fins a 

Terra Blanca, un espai fàcilment identificable pel seu nom; el terreny és una llengua de 

naturalesa granítica que destaca enmig de la pissarra de la resta del terme.  

Can Mogol i Terra Blanca estan units per un sender que creua la torrentera. Just a la 

riera de Vallmajor cal que la remunteu pel seu marge de ponent, on ja apreciareu un 

vairany on es possible que us mulleu una mica els peus. Uns 50 metres més amunt, a 

l’altre costat de la llera podreu gaudir de l’aigua de la font Monner. 

En aquest espai la riera queda bastant encaixada pel talús rocallós. Entre aquesta 

rocalla veiem, no un ni dos, sinó fins a tres brocs per on raja alegrament aigua. Tota la 

paret és folrada de molsa, i regalima aigua arreu que es fon a la riera. Els broc són de 

diferents mesures i formes, i desalineats, el lloc es poc monumental, però l’encant dels 

paratges verges, d’aquells llocs on encara ningú hi arriba en cotxe en garrafes de 

plàstic per emportar-se l’aigua.  
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Font de les Planes, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.736947, 2.373754 

Malgrat el nom, la font de les Planes no està situat a cap lloc on puguem identificar 

amb una zona plana, sinó que el nom prové del mas que hi havia més proper, les 

Planes del Cortès, avui tan sols runes en mig de la muntanya.  

Per arribar fins a la font hem d’agafar el camí que puja des de Sant Pere fins al turó de 

la Cova (1091m.) però no per llevant sinó el de ponent, pel costat del Cortès. Pujant 

per aquest camí abans haurem passat proper per la font Roja. Quan el camí fa un gual i 

creua l’aigua que baixa del Sot dels Espatllats, just estarem sota la font de les Planes. 

La font es troba uns tres metres per sobre del camí. Cal enfilar-se entre els esbarzers 

per poder accedir a un petit replà de la muntanya, i allà trobarem la font. És fàcil de 

trobar perquè davant encara romanen les restes d’una bassa circular d’uns 3 metres 

de diàmetre, que devia acumular l’aigua per al reg, quan els estadants del mas les 

Planes del Cortès encara treballaven la muntanya. Avui en dia la bassa es plena 

d’esbarzers i algun arbre que de ben segur creixerà fort i gran, ja que malgrat que 

l’aigua de la font es esporàdica, no és difícil de veure rajar. Del mur de pedres 

embardissades podem reconèixer el petit broc de ferro ran de terra, mig trencat, però 

encara funcionant. 
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Font del Polell, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS:    41.73927, 2.39179 

El Polell és un antic mas del veïnat de Santa Susanna de Sant Pere de Vilamajor, a sols 300 

metres, descendint per una corriolet boscà, de l’esglesiola romànica de Santa Susanna. 

Actualment el Polell és un alberg de la Diputació de Barcelona, que ha acondiciant el mas i 

l’entorn, convertint-lo en un equipament sostenible dotat d’energia solar. Davant del mas, un 

jardí arbori en plataformes de murets de pedres, en separa del camí tradicional del nucli de 

Sant Pere a l’esglesiola de Santa Susanna. 

La forma més senzilla d’arribar al Polell en cotxe és des de la carretera de Palautordera a coll 

Formic, al revolt de Can Vila prendre la pista que porta al càmping les Piscines, i després 

d’aproximadament de 5 quilòmetres d’ascensió i passar per diversos masos arribar al Polell.  

Un opció més caminadora per fer a peu quasi 14 quilòmetres la teniu deixant el cotxe al centre 

de Sant Pere de Vilamajor i agafar la pista de Sant Elies que, a l’arribar al collet de les artigues 

de Can Ferrer, continua indicada sense pèrdua cap a Sana Susanna; si a més aprofiteu de fer 

l’excursió el 11 d’agost, dia de l’Aplec de Santa Susanna, podreu gaudir d’una veritable reunió 

veïnal, i de l’únic dia que s’oficia missa i toca la campana de l’esglesiola. 

La font (amb el corresponent placa amb el rètol d’aigua no potabilitzada) es troba just al costat 

de la casa. Un mur de pedra ben rejuntada de poc més d’un metre d’alçada conté el broc 

d’acer sense volar, tallat a ran de la pedra. A sobre del broc hi ha quatre pedres rectangulars 

diferents a la resta. Quan la Diputació de Barcelona va adquirir el mas al 1983, va arranjar la 

font i va posar una placa de pissarra aquí on ara hi ha les quatre pedres amb la llegenda “Font 

Nova del Pollell, aigua fresca i bona”. Sembla que un dirigent va patir que algun excursionista 

decidís beure de l’aigua “fresca i bona” (tot i el rètol d’aigua no potabilitzada) i va decidir 

arrancar la placa de pissarra i serrar el broc. Que trist..... 
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Font Roja, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.732863, 2.375105 

Un altra natural font ferruginosa, que trobarem sota el Pla de Vilardell, al nord del turó 

de Sant Elies. Per arribar a aquesta font, hem de prendre el camí que va cap al Cortés, 

però abans d’arribar al mas, quan passem per sota Roca Pastora, desviar-nos per la 

pista que continua a nord, cap al turó de la Cova. En una de les paelles que fa el camí 

en l’ascensió surt un caminoi cap a llevant. Ho reconeixereu perquè per sobre hi ha 

una gran plantació d’avet de Douglas, altrament dit pi d'Oregon, espècies nativa de 

l'oest d’Amèrica del nord plantada aquí per la seva gran producció de fusta, ja que és 

un arbre que creix molt. En el moment de la nostra visita els avets ja tenien un gran 

port, però potser quan hi aneu vosaltres ja estaran tallats, perquè recordem que 

aquests arbres han estat plantats aquí per ser recol·lectats (tallats), ens agradi o no. De 

tota manera, entre les alzines muntanya avall ja es comença a veure plançons de 

Douglas arreu, qui sap si dintre d’uns decennis serà una espècie habitual del 

Montseny? 

Al final del caminoi trobareu un gran toll d’aigua vermellosa, que és l’origen del nom 

de la font Roja. El vermell procedeix evidentment de les betes ferruginoses que també 

trobem aquí, com també trobarem sota el turó Saparera. La font és un biot natural, un 

sorgir aigua continu de la muntanya, sense cap placa ni reconeixement.  
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Font del Roure, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.678062, 2.381476 

La font és situada molt a prop de l’anomenat Roure Gros, emplaçada a la part sud-occidental 

del terme municipal de Sant Pere. Podeu arribar-hi fàcilment des de la carretera local BP-5107, 

de Sant Antoni de Vilamajor a Cànoves on, abans del pont que creua la carretera, a l’alçada de 

Can Safont s’inicia una caminet terrer que en direcció nord, i ens tan sols 300 metres ens porta 

a aquest majestuós roure centenari. Des del Roure Gros, un senderó estret i costerut baixa en 

direcció sud fins a la bassa que és al peu de la font.  

La mina de la font és en un nínxol del mur de contenció de terres. Al fons de la paret de la 

mina, en grafia senzilla, i de color blau hi trobem el poema: 

Racó tranquil, 

racó guarnit de molsa, 

racó dels arbres vells mig desmaiats. 

La font que hi veig té una naixença dolça. 

 

El poema està signat, però nosaltres no hem estat capaços de identificat l’autor degut al mal 

estat de la pintura.  

Sota de la mina, i en una paret tota recoberta de molsa, té el petit broc d’acer d’on brolla 

l’aigua que va a parar a un desguàs quadrat a terra, i d’aquí a la propera bassa. La bassa és 

àmplia i generosa, plena de capgrossos, i segurament al vespre hi podreu sentir cantar les 

granotes. El bardissar del costat del talús s’aboca sobre l’aigua estancada, sabedora que aquí 

l’home no hi arribarà amb l’esbrossadora, mentre que les acàcies del lloc perfumen l’ambient a 

la primavera. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font del Sofre, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.723669, 2.380952 

El conjunt de les fonts del Sofre, Tosca i del Ferro es troben totes molt properes, i totes 

tres són d’aigua ferruginosa car travessen els jaciment de ferro de Plansaparera.  Les 

tres es troben a la soleia de la muntanya, relativament properes a font Borrell. 

Tot i el nom aquesta font no té sofre, sinó que va ser batejada així per les taques 

rogenques de la paret on neix. Es tracta d’una mina d’aigua, però no queda clar si els 

que varen fer la mina buscaven aquest apreciat líquid o potser el metall de ferro. Per 

sobre de la font, en direcció font Borrell, podem trobar restes d’una antiga canalització 

ceràmica que els senglars han anat desenterrant en la seva fal·lera per llaurar la terra  

en busca dels glans de les alzines. 
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Font Terrer, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.73328, 2.38984 

La font Terrer (no confondre amb la de Can Terrer) es troba situada 200 metres al sud-

oest del mas avui completament enrunat de Can Terrer. La font es troba sense pèrdua 

a peu de la pista que ascendeix des de la gran casa de Vallmanya a Can Terrer.  

Es tracta d’una històrica font que havia estat condicionada per la Diputació però que 

avui en dia presenta un estat un pel abandonat. Des del camí unes escales 

acompanyades per una barana de fusta ens porten fins a una plataforma superior. 

Aquí un mur de pedra ben escairada (similar a la font del Polell) condiciona una placeta 

amb dos bancs de fusta frontal al muram, mirant al tub en colze per on hauria de rajar 

l’aigua de la font (nosaltres no l’hem vist brollar). Les alzines de l’entorn, les falgueres, 

les heures i el bardissar ens indiquen que en d’altres moments deu haver-hi aigua en 

quantitat apreciable.  

Sobre de la font hi ha una gran bassa circular de pedra, que quan nosaltres hi hem 

estat es presentava plena d’aigua verdosa fins dalt de tot, d’un verd brillant, ple de 

vida.  
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Font Tosca, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.723004, 2.381070 

El conjunt de les fonts del Sofre, Tosca i del Ferro es troben totes molt properes, i totes 

tres són d’aigua ferruginosa car travessen els jaciment de ferro de Plansaparera.   

La font Tosca es troba entre la del >Sofre i la del Ferro. En aquesta font encara es pot 

observar la construcció de la mina feta per la ma de l’home en busca dels bens que la 

muntanya amaga. Si ens hi fixem bé dins encara podem trobar els puntuals de fusta 

abatuts dins de l’aigua. La mina és petita, d’escassos dos metres de profunditat, i recull 

gota a gota l’aigua d’una petita beta, en un àmbit de pluja constant, molt humit. Fora 

de la mina, com que el terreny és molt pla, l’aigua s’acumula en un gran basalt 

vermellós, que contrasta amb la sequedat de l’entorn que mira a soleia. 
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Font del Trèmol, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.746370, 2.379564 

Font situada a l’extrem nord del terme municipal de Sant Pere, prop de la pista que 

porta del Samont al Turó de la Cova. És una font molt amagada, difícil de trobar, i que 

no és a peu de pista, sinó a un viaró mig perdut que surt d’una de les corbes tancades 

de a pujada. Camineu per aquest viaró uns 80-100 metres i al marge dret de la 

muntanya, uns dos metres més amunt trobareu la mina original de font del Trèmol. 

Podeu veure que ara hi ha una teula que canalitza l’aigua cap a un tub cap alguna 

masia relativament propera. El lloc és molt humitós, i la mina, encara que petita, té 

l’encant dels elements naturals que ens sorprenen gratament i ens ofereixen el preuat 

líquid necessari per la vida. 

 





Sant Esteve de Palautordera i les seves fonts 

Municipi del Vallès Oriental de 10 km2 que limita amb Santa Maria de Palautordera al 
sud, Fogars de Montclús a l'est, i Sant Pere de Vilamajor a l'oest. Pel nord queda 
delimitat també per aquests dos darrers municipis. Els seus 2.600 habitants es 
concentren sobretot al voltant de la parròquia de Sant Esteve, tot i que hi ha una altre 
petit nucli poblacional més al nord, Santa Margarida, annexa a la carretera que 
ascendeix cap al Montseny.  

A l’extrem nord oriental del terme hi esta enclavat el Castell de Montclús, conegut 
popularment pel castell dels Moros, que fou construït entre els segles XI i XII. Al 
voltant del castell es van trobar restes d'un poblat ibèric. El castell protegia la via 
romana que anava de Sant Celoni al Montseny i que després va ser camí Ral. Està situat 
en un indret que segueix l'orografia d'un turó voltat d'espadats. L'escut d'armes dels 
Montclús, com a cognom, era negre amb la figura heràldica anomenada montflore de 
color blanc al mig. El castell consta de dos recintes, el sobirà i el jussà. El primer el 
formen la part residencial i de serveis del castell; el segon inclou els murs de protecció, 
amb les seves sageteres i merlets. 

Sant Esteve compta amb un paisatge agrícola i un ecosistema mediterrani amb diversos 
estats de transició. S’hi alteren boscos d’alzines i pins amb vasts camps oberts, i és 
destacable la presència de nombrosos recursos hídrics: un pantà, la Tordera, rieres, 
fonts, basses de regants, safareigs... També destaquen el torrent del Reguissol i la riera 
Vallmanya. Als torrents encara s’hi conserva bé el bosc de ribera en galeria, ben visible 
des de la plana. Vora el castell de Montclús, el bosc d’eucaliptus és una mostra de la 
important colonització d’aquesta espècie, perillosa per la seva combustibilitat. Són 
dignes d’esmentar els arbres monumentals de l’Alzina Dreta de Can Mainou i els tres 
lledoners centenaris de Can Moix, al nucli urbà. Hi ha un altre lledoner remarcable, el 
de Can Garballer, que és a tocar de la masia que duu el mateix nom. El lledoner sempre 
ha estat molt lligat al món rural (se n’obtenien eines per al camp) i n’hi havia un davant 
de cada casa important. També cal destacar els plàtans del Passeig de les Monges i les 
impressionants coníferes del llac del castell de Fluvià. 

Prop del lledoner de can Garballer i al costat de la porta de la masia, hi ha restes 
arqueològiques que corresponen a la part superior d’una columna romana del segle III 
a.C.. 
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Font de Can Mir, Sant Esteve de Palautordera 

Coordenades GPS: 41.707167, 2.431847 

Aquesta font, que la mainada l’anomenava font de Can Mir, és situada just a la dreta 

de la carretera del Montseny quan creua la riera de Vallmanya. Les cases del voltant 

són Can Fullaca, Can Preses Vell, però l’origen de la font és la mina de Can Moix. 

Antigament aquesta aigua anava a parar a un safareig que hi havia al poble on les 

dones anaven a rentar la roba.  

Per accedir a la font, cal que preneu la carretera del Montseny que travessa tota la 

població i, just abans d’arribar al carrer de la Font de Sant Antoni,  a ma dreta trobareu 

una petita pista de terra que passa pels darreres d’antics masos, entre corrals de 

pollastres i ànecs que de ben segur que us miraran atònits, perquè no sols passar ningú 

per allà. En seguida la pista es converteix en un corriol, i de sobte us trobareu en una 

zona d’aiguamolls amb joncs i ja sentireu el soroll de com brolla l’aigua de la mina, que 

és arranjada amb una teula per convertir el seu preuat líquid amb la font de Can Mir.    

Per un palanca feta artesanalment de troncs, podeu passar a l’altre costat de les 

maresmes i a tocar hi trobareu una resclosa per on l’aigua de la riera de Vallmanya 

s’escola a un gran bassal entre un prat ben ple d’ortigues. 
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Font dels Cinc Raigs, Sant Esteve de Palautordera 

Coordenades GPS: 41.7100, 2.4345 

Font molt deixada i malmesa a escassos 100 metres de la font de Sant Antoni, prop del 

marge dret del riu de la Tordera. Per accedir-hi després de visitar la font de Sant Antoni 

cal continuar unes passes per un camí de terra que marxa en sentit nord-est i desviar-

nos a la dreta per un corriol descendent i fressat per l'aigua de les pluges que ens hi 

porta en pocs metres.  

La font és situada en un nínxol d'obra vista d’una fondària de 30 centímetres. Presidint 

la font un rètol verd molt desgastat deixa clar que la font no és potable, però encara 

algú ha pintat en lletres més grosses (i bastes) a sobre de tot el conjunt “no potable”. 

Uns anàlisis portats a terme els darrers anys i presentats a la revista La Sitja del Llop 

(Les fonts del Montseny: entre amenaces i oportunitats. Fernandez Martinez, Marcos) van 

donar com a resultant nivells de nitrats superiors a 50 mg/l. cosa que converteix les 

seves aigües en no potables. 

L'aigua brolla d'una cisterna rectangular, que sembla que antigament havia estat 

coberta (ara trencada), situada en el tram central del nínxol de la paret. D'aquesta 

cisterna surten ara quatre generosos raigs d'aigua, tot i que un està ja en molt mal 

estat, i el cinquè que dóna nom a la font tan sols es pot intuir on estava. L'aigua queia 

en un enreixat de ferro arran de terra per desaiguar a la Tordera pocs metres més 

avall. 

Hi ha una antiga dita que explica que l’antic propietari de la font tenia cinc fills, i per 

això en construir la font hi va fer els cinc brocs que van definir la font. Actualment, 

malgrat l’estat paupèrrim de la font el paratge encara té un encant romàntic..... 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font del Pare Casals, Sant Esteve de Palautordera 

Coordenades GPS: 41.704291, 2.434512 

La font esta situada a una placeta triangular que s’origina a la confluència del carrer 

Major amb la carretera del Montseny (BV-5301). L’espai queda lleugerament per sobre 

del carrer Tramuntana, protegint les caigudes per una barana sobre un muret de 

còdols de riu. Al mig de la placeta un sorral envoltat de bancs té com element central 

un monòlit prismàtic de pedra vertical tosca, amb una inscripció central amb la 

inscripció “A la memòria del Pare Casals” amb lletres en baix relleu. Al mig del pedró hi 

ha un senzill polsador per on brolla l’aigua quan el premem, i s’aboca a un bassal 

semicircular de pedra al terra. Tot i el pas de la carretera, el lloc és molt aprofitat pels 

jubilats que s’asseuen tranquil·lament als bancs per gaudir del sol hivernal i de la 

circulació dels veïns. 

La font és dedicada al pare Casals, que fou rector de la parròquia de Sant Esteve, 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 en honor a la seva cessió.  
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Font de Sant Antoni, Sant Esteve de Palautordera 

Coordenades GPS: 41.7097,2.4344 

Sens dubte la font més famosa de Sant Esteve, i de gran part de la contrada, a jutjar 

per la quantitat de gent que sempre hi és present per recollir-ne la seva aigua en gran 

quantitat de bidons. Tan és així que un rètol especifica el nombre màxim de cinc 

garrafes que es poden omplir per persona, per tal de no col·lapsar la font i permetre 

fer via a tothom. 

La font és situada al costat septentrional del poble de Sant Esteve de Palautordera, 

molt propera a la façana nord de la planta embotelladora “Aigua del Montseny”. Si 

circulem amb el cotxe per la carretera del Montseny BV-5301 després del nucli urbà, a 

ma dreta trobarem el carrer que porta el nom de Font de Sant Antoni i ens dirigeix 

directe a la planta embotelladora. Abans d’arribar a la planta, un caminet de terra 

entre alzines i galzerans ens aproparà a la font, que es situada al marge inferior, fàcil 

d’accedir per unes bones escales de pedra ben treballada.   

És una construcció d'obra arrebossada amb ciment adossada als murs de les escales, 

amb coberta inclinada. Dins de la construcció hi ha la mina, accessible frontalment, i 

per un costat una capelleta amb la imatge de Sant Antoni dins, tancada per una reixa 

de ferro forjat, amb la data 1891. Actualment l'aigua raja per una aixeta moderna 

sense cap interès situada damunt del broc original, que ara és eixut, i cau en un petit 

bassal de pedres ran de terra. Sembla ser que antigament hi havia no sols un sinó 

inclús dos brocs que menaven 

aigua de manera constant. Tot i 

la bellesa del lloc, el paratge es 

troba brut i descuidat, sobretot 

perquè hi ha gent que no es 

capaç de recollir les seves 

pròpies deixalles. A la dreta de 

la font hi ha un banc de toves 

ceràmiques on ens podríem 

asseure, si no fos perquè 

sempre es ple de garrafes 

esperant torn per ser omplertes. 

Que farà aquesta dèria d’alguns 

d’emmagatzemar tanta aigua en 

garrafes de plàstic i no gaudir de 

la font ni un sols instant?  





Agraïments 

 

• Agustí Vulart Riera (Amics del Montseny, Sant Celoni) 

• Gemma Font (documentalista del Museu Etnològic del Montseny, MEMGA) que ens va 

assistir en la documentació i marc històric de les fonts montsenyenques. 

• Higini Herrero Baró, per l'ajuda a les fonts de Sant Pere de Vilamajor. 

• 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. 

• Mireia Puig Pujol (Sant Esteve de Palautordera), per l'ajuda amb les fonts en general i la de 

Can Mir en particular. 
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