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Pròleg
Una exposició sobre les Fonts del Montseny a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est?
Té algun sentit, a part dels evidents de difusió cultural i bellesa fotogràfica? És que hi
ha alguna relació entre Natura i Enginyeria?
Diuen que l’enginyeria es basa en l’aplicació de la ciència i la tecnologia al
desenvolupament d’eines i processos que solucionin els problemes de les empreses i de
la societat. Sempre tenint en compte, això sí, les limitacions de temps, de recursos, de
requisits legals i de seguretat.
A més, cada cop es fa més necessari valorar el component mediambiental i avançar cap
al disseny d’eines i processos més nets, més ecològics, més saludables.
La nostra escola, l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est, té com a objectiu formar les
enginyeres i els enginyers del futur. I en la seva preparació, posem un èmfasi especial
en conceptes com responsabilitat social, indústria 4.0, reciclatge, energia verda,
sostenibilitat, economia circular.
Per què? Doncs perquè creiem que l’objectiu final de la seva formació ha de ser que
siguin capaços de desenvolupar les habilitats adquirides per aconseguir un món millor. I
per a això, totes les seves accions han de tenir, com una de les prioritats principals, el
respecte per la Natura.
I per a poder-la respectar, és imprescindible conèixer-la. I d’això va aquesta Exposició.
De conèixer l’element més significatiu d’un dels nostres espais més emblemàtics.
L’aigua del Parc natural del Montseny.
I de conèixer els indrets on aquesta aigua es fa visible, per on brolla de la terra o d’entre
les roques per arribar fins a nosaltres.
Aquesta exposició descriu on és cada font, com és el seu entorn, en fa una diagnosi
ambiental, parla sobre la relació entre les fonts i la salut, i de la nova indústria de l’aigua
i les fonts.
Una exposició sobre les Fonts del Montseny a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est?
Sí, té tot el sentit del món.
Ara només em queda agrair al Museu Etnològic del Montseny per cedir-nos
temporalment aquesta exposició, i felicitar els autors del projecte, Oscar Farrerons i
Adrià Corella, pel seu treball.

Adriana Farran
Directora Escola Enginyeria Barcelona Est
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Tots sabem que les fonts deel Montsenyy són molt nombroses,
n
però en sabbem quantes n’hi
ha? en quines condicionss? les coorrdenades d’on
d
estan ubicades? el seu estat de
mantteniment? el
e tipus d’aaigua que bbrolla del seu manantiial? Aquesttes i moltess més
preguuntes són lees que volem
m resoldre aamb el Projeecte Fonts del
d Montsenny.
No hhi ha masssa treballs exhaustiuss que iden
ntifiquin el nombre tootal de fon
nts al
Monntseny. Teniim una prim
mera aproxximació de finals de segle XX feeta per en Martí
Boadda en que fa
f referènciia a més dee 700. Tam
mbé hi ha lllistats de foonts de difeerents
assocciacions loccals com ells Amics dde les fonts de Viladraau (on estan
an indexadees dos
centeenars de fonnts) o Vadeefonts d’Aiiguafreda. De
D totes maaneres el crriteri per laa seva
quanntificació poot variar en funció que es compatib
bilitzin les fonts
f
perduddes, els biotts, les
urbannes o sols les
l naturals,, o totes less que estan ubicades all terme munnicipal o so
ols les
que ees troben diins del parcc natural deel Montseny
y. A hores d’ara,
d
nosalltres hem reecollit
de laa molt variaada bibliografia que hi ha sobre ell Montseny quasi 900 ffonts que de
d ben
segurr seran unnes quantes més, perqquè cada setmana
s
aprenem cosees noves. Totes
aquestes fonts han
h estat possicionades een un plàno
ol googlemaaps titulat Prrojecte Fon
nts del
odi QR:
Monntseny consuultable al co

Estann situades amb
a
quatree colors, am
mb la següeent llegendaa: Vermell: fonts bosccanes;
Blauu: fonts urbaanes; Verd: fonts per geeolocalitzar; Negre: desaparegudess.
El noostre projeccte inclou viisitar les fonnts, compreendre el llocc, escriure uuna fitxa dee cada
brolllador amb la situació, l’estat, la m
manera d’arrribar-hi, less llegendes i històries de la
font o del lloc, i fer un con
njunt de fotoografies oriiginals i mo
odernes de ccada una d’’elles,
de m
manera que es pugui captar l’essèència del paaratge. Però
ò el veritabble encant de
d les
fontss del Montseeny no és taant el seu noombre elevaat, sinó lo variades quee són..

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, compost per
pollancres, verns, alzines, suredes, roures centenaris, castanyers de gran mesura, i també
en certs caos un tilꞏler o una sequoia despistada, algun avet i inclús dos o tres bedolls. 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.
Al terme municipal de Figaró-Montmany, en el moment de la redacció d’aquest catàleg
de l’exposició, tenim identificades 26 fonts, de les que hem aconseguit trobar, visitar i
fer la fitxa corresponent de 16 fonts.

El Parc Natural del Montseny es va constituir al 1977 amb una superfície de 31.064 ha
(310 Km2), comprenent 18 municipis del Vallès Oriental, Osona i la Selva, entre les
províncies de Girona i Barcelona. La Reserva de la Biosfera del Montseny forma part de
la xarxa mundial de la UNESCO del programa MaB (Man and Biosphere) des de l’any
1978. L’actual delimitació oficial de la reserva de la biosfera suma 551 km2, amb la
quasi totalitat dels termes municipals dels 18 municipis originals.
L’aigua és l’element més significatiu de la reserva de la Biosfera del Montseny, no sols
perquè la pluviometria del Montseny voreja els 800 litres per metre quadrat (i en llocs
arriba els 1.300), sinó perquè ella condiciona molt altres aspectes. L’aigua ha estat i és
l’element fonamental del Montseny. La xarxa hidrogràfica variada en orientacions i
desnivells, les fonts, els sots i les torrenteres, han aportat al Montseny el seu tret més
distintiu, la vida i l’element necessari per la subsistència. Conservar aquest patrimoni
natural, però també històric i cultural, és avui del tot necessari davant d’una societat de
les preses i l’aigua embotellada que potser no acaba de ser conscient de la immensa
riquesa de les fonts del Montseny.
Consulteu les nombroses referències bibliogràfiques, de manera que quan camineu pel
Montseny gaudireu en directe de la història, les llegendes, i de tot el coneixement
acumulat en aquest magnífic espai natural. Deixeu el lloc igual o més net de com l’heu
trobat; respecteu les plantes i els animals, les activitats agrícoles, ramaderes i forestals;
no malmeteu el bosc ni els camins; ompliu les vostres cantimplores amb aigua de les
fonts boscanes, i si sou dels “garrafaires” ompliu-les amb moderació, la millor aigua és
la beguda al moment i lloc; feu cas de les senyalitzacions dels camins, penseu que gran
part del Montseny és de propietat privada; porteu un bon plànol per orientar-vos. I
sobretot assaboriu cada una de les fonts preservant la cultura de l’aigua, perquè puguem
deixar als nostres descendents un Montseny que continuï sent un referent d’interès
natural, cultural i històric.

Figaró‐Montmany i les seves fonts
Figaró-Montmany és el nom oficial, però no correcte segons el Institut d'Estudis
Catalans (IEC), de El Figueró i Montmany, municipi del Vallès Oriental a l’oest del
Montseny. El nom històric del municipi era Montmany de Puiggraciós (o simplement
Montmany) però al 1985 va canviar per Montmany-Figaró, i el 1994 al nom actual de
Figaró-Montmany. L'any 2004 es va celebrar una consulta popular en la qual es va
decidir continuar amb el nom utilitzat fins aquell moment, sense catalanitzar-lo segons
les indicacions del IEC. El municipi té una superfície de 15 km2 repartits a banda i
banda del riu Congost. La població (1.100 habitants) es concentra quasi a la seva
totalitat al poble de Figueró, evolució d'un antic hostal de camí ral, ara població
moderna al voltant de la C-17. Montmany resta quasi despoblat.
Limita al sud-est amb Cànoves i Samalús; al sud amb la Garriga, al sud-oest amb
l'Ametlla del Vallès; a ponent amb Bigues i Riells; al nord-oest amb Sant Quirze Safaja;
i al nord amb Tagamanent.
A llevant del municipi destaca la vall de Sant Cristòfol de Monteugues on s'hi troba
edificada l'ermita romànica homònima.
A ponent pren rellevància el turó de Puiggraciós on, segons estudis, hi va haver un
poblat ibèric. El Castell de Montmany, documentat des de 1247, està situat en un turó
que forma un dels contraforts de llevant dels Cingles de Bertí. La seva visió arriba fins
al mar i la ciutat de Barcelona. El recinte del castell és petit i s'adapta al terreny. És una
construcció de planta rectangular, en la qual resten sencers els murs est i nord. Pujant
cap al pla de la Batalla i anant a cercar la Roca Centella, es troba una curiosa pedra que
ha donat nom a la muntanya. És una pedra de color blanc i que porta esculpits un escut
barrat i la llegenda Montmany.
La Festa dels Sants Patrons, que se celebra el primer dilluns després de Pasqua, té el seu
origen en el vot de poble que van fer els parroquians de Vallcàrquera l'any 1812, en
plena Guerra del Francès.
La Festa del Pi, al primer diumenge després de Pasqua, s’origina en antiquíssims rituals
pagans de fertilitat i de culte a la naturalesa. Durant la festa els homes de la població
van al matí a tallar un pi que transporten fins al poble; al arribar es produeix un repic de
campanes i tota la població surt a rebre'l. Posteriorment es planta amb la colꞏlaboració
de la gent. Cap al tard, tots plegats cremen el pi.
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Fon
nt de Ca
C l’And
dreu, Figaró‐M
Montma
any
Coorrdenades GP
PS: 41.7248
8, 2.2735
Al vo
oral est de la
l carreteraa de Ribes, pprop de a laa sortida no
ord de Figa ró, hi ha l’aantiga
font de Ca l’And
dreu, avui se
ense aigua. Amb la con
nstrucció de
e la nova auutovia C‐17 es va
aprofitar per construir una nova font a l’altre costat.
Al vo
oral oest, jusst enfrontada a l’antigaa font, a tocar els murs de proteccció del Congost i
de laa C‐17, hi ha una con
nstrucció m
moderna am
mb l’actual font de Caa l’Andreu.. Una
estru
uctura de fo
ormigó en forma
f
de pporxada, per on passen
n els vianannts que cam
minen
per la vorera, i un altre geggantina placca de formiigó en form
ma de lletra F, totes dues de
colorr verd vistó
ós, s’ajunte
en en un ppunt centraal amb un sobresortinnt simulantt una
munttanya de co
olor marró, on és ubicaat el modern
n polsador de
d la font. EEls grafitis que
q hi
trobaareu pintatss per tot l’entorn sembblen formarr part de la decoració dde la font. Potser
P
algun
n dia aquessta font tan
n moderna pot esdeve
enir un pun
nt singular de Figaró? A un
costaat de la fon
nt hi ha un espai de deescans amb
b dos bancss de fusta, i a l’altre co
ostat,
sota l’obra geneerosa dels arbres, una ttaula rodon
na de pedra.
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Fon
nt antigga de Ca
C l’And
dreu, Fiigaró‐M
Montmaany
Coorrdenades GP
PS: 41.7248
804, 2.2734775
Font situada a peu
p de l’antiga carreterra de Ribes,, que travesssava tota laa població abans
a
de laa construcció de l’autovvia C‐17. És localitzadaa a la sortida
a nord, propp del punt on
o les
aigüees de la rierra de Vallcàrquera aboqquen al Con
ngost.
Els ssols 15 km
m2 de term
me municippal de Figaaró‐Montma
any, d'oroggrafia difícil, ha
assen
ntat històricament la població a ls nuclis de
e Montman
ny i Vallcàrqquera, tot i que
l’antic camí ral, que passavva pel fonddal de la vall, el ferrocarril i la noova carreterra del
seglee XIX van fer que progrressivamentt els habitan
nts es desplacessin capp al marge de
d les
vies de comunicació principals, on a la vegad
da hi van sorgir
s
preuuades fontss que
abastien als viattgers, con aquesta
a
fon t de Ca l’An
ndreu. Antig
gament la m
muntanya estava
e
a
una boona xarxa de
e canals, el que feia quue hi hagués una
aterrrassada, i been regada amb
abun
ndant collitaa de verdures i fruitess. Alguns d’aquests
d
ca
anals tenienn relació diirecte
amb les fonts qu
ue trobem a Figaró.
Al vo
oral oest dee la carretera trobem l’antiga fon
nt de Ca l’A
Andreu, unaa petita i se
enzilla
construcció ado
ossada al maarge de la m
muntanya, de forma quadrada i m
mal cobertaa, feta
d'obrra acabada amb cimen
nt, amb un ttub de ferro
o collat a la part baixa per on fins fa no
tant de temps (2014) enccara hi rajaava l'aigua. En el marge superiorr de la fon
nt, un
x
i un no menyss impressio
onant cedre indiquenn la importtància
grand
diloqüent xiprer
histò
òrica de la fo
ont.

EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY
Adrià Corella, fotògraf

Oscar Farrerons, estudiós del Montseny

Font de Ca n’Oliveres, Figaró-Montmany
Coordenades GPS: 41.7116,2.2583
Font situada prop del majestuós mas de la que pren al nom, emplaçada al seu sudoest, passat el torrent de Maries, resseguint la pista de terra que porta cap al Pla de
Maries, i més enllà fins al Pla de Montcau. Podeu accedir a Ca n’Oliveres des de la
carretera de Montmany, en un trencall a una corba tancada passant primer per Can
Cancell. O si ho preferiu per la pista de terra que remunta el torrent de Maries des de
Gallicant; la pujada per aquesta ruta és espectacular, amb els Cingles de Bertí retallantse a l’horitzó, i apareixent Ca n’Oliveres a mesura que es va ascendint poc a poc.
La font a vegades també rep el nom de Volta de Canó, ja que és en una volta així on
està posicionada. Es tracta d'una obra prismàtica de pedra lligada, d'uns dos metres i
mig d'ample, dos de llarg i uns altres dos d'alçada, obert a l'est i sense cap porta. Les
parets són resseguides per dos bancs adossats a banda i banda. La volta catalana és
construïda amb totxos, per amb una gran esquerda quan l’hem visitat nosaltres, cosa
que fa témer per la seva seguretat futura. A la paret del fons, que pel que resta es pot
suposar que era tota enguixada de blanc, hi ha dues fornícules, la primera i més gran
és on cau l'aigua per un forat practicat al frontal i regalima per la paret fins que és
recollida en una pica, i una altra d'igual profunditat al costat, que potser era la mina,
comunicada per un petit orifici amb la primera.

EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY
Adrià Corella, fotògraf

Oscar Farrerons, estudiós del Montseny

Font de Can Cabona, Figaró-Montmany
Coordenades GPS: 41.7176,2.2697
Aquesta font boscana es troba a 500 metres més amunt de l’estació de ferrocarril del
Figaró, seguint la carretera que puja cap a Montmany, junt en el sot d’una corba que
gira 180º la carretera. Us serà fàcil d’identificar la corba perquè hi ha dos camins que
s’inicien en ella, ambdós porten al cementiri municipal. A la part nord del sot, tocant a
la carretera podreu veure uns esglaons de pedra i una barana de fusta que us
acompanyaren fins el replà de baix, on trobareu la font.
En el pla inferior, tocant a la riera que baixa del Turó de la Cospineda, us trobareu tres
bancs per gaudir d’aquest paratge de tranquil·litat, ben arbrat, tot i que caldria portar
a terme una mica de neteja de l’esbarzeram si no es vol perdre el lloc.
La font queda enclotada per sota el nivell del pla, recollida per dos murs alts de pedra
formant angle recte pel costat del terraplè de la carretera, i un altre més baix que
alhora fa de respatller a un bancal que el ressegueix. Cinc graons de pedra ens
permeten baixar-fins a la deu, que és molt ran de terra. A sota hi trobem la sortida
d'aigua per mitjà d'un tub de ferro torçat per gamberrades, encastat al mur, i l’aigua
cau en un bassal quadrat arran del sòl que també està empedrat. Damunt hi ha una
placa de pedra com altres que he vist al Figaró, amb el nom de la font gravat.

EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY
Adrià Corella, fotògraf

Oscar Farrerons, estudiós del Montseny

Font de la Carretera de Montmany, Figaró-Montmany
Coordenades GPS: 41.7194, 2.2718
Font emplaçada a l’oest del centre urbà de Figaró, a l’altre costat del Congost i de la C17. És just a l’inici de la carretera BV-1489, que porta de Figaró al nucli muntanyós de
Montmany, a només 150 metres més amunt de l'estació del ferrocarril. Es troba
empotrada al mur de contenció del ferrocarril, un gruixut muram de pedres ben
col·locades.
El seu frontal queda endarrerit un pam respecte al mur formant un arc, emmarcat per
maons col·locats a sardinell. Al gener de 2018 l'aigua brollava molt lentament per una
canya encastada al frontal que en feia de broc, i regalimava per la paret fins una pica
rectangular de pedra a mitja alçada, tan ampla com l'obertura de la fornícula i coberta
tot de molsa.
Just davant tenim el fantasiós castell de Rubinat, un edifici modern que aboca el seu
perfil sobre tot sobre la C-17, però que no té res a veure amb l’històric castell de
Rubinat de la Segarra.

EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY
Adrià Corella, fotògraf

Oscar Farrerons, estudiós del Montseny

Font dels Castanyers, Figaró-Montmany
Coordenades GPS: 41.7245, 2.2900
Font localitzada a la riba esquerra de la riera de Vallcàrquera, en una raconada del
corriol que, sortint del pont del Molí i abandonant momentàniament el PR C-33, puja
paral·lel a la riera fins a tornar a trobar el PR C-33 que ens porta a la Creu de Can Plans
(límit del terme) i després a Sant Cristòfol de Monteugues. El corriol s'endinsa en un
bosc de ribera caducifoli amb freixes, verns, pollancres, oms, avellaners... i una
sotabosc d’arbustos ric i espès. Guanyem alçada poc a poc, sempre en direcció sud-est,
i 200 metres després de l’inici del sender hi ha a l'esquerra unes escales de fusta a que
baixen a la riera i per un petit pont la permeten creuar per arribar fins a l’ermita
romànica de Sant Pere de Vallcàrquera. 200 metres més amunt d’aquest trencall
arribem a un eixamplament del camí, amb l'amagada font en un racó a la dreta.
La font dels Castanyers és una bonica construcció adossada al marge de la muntanya,
amb un petit replà pavimentat al davant. Un muret arrodonit de pedra lligada, de quasi
dos metres de llargada per un d'alçada, lleugerament còncau, conté a la part baixa un
gruixuda canella de ferro encastada per on l’aigua cau en un bassal quadrat ran del sòl.
L'indret és tranquil i acollidor, amb dos bancs de fusta que ens conviden a reposar i
gaudir de l'entorn, tot i que no sempre podreu gaudir de l’aigua de la font, car el cabal
és condicionat a les pluges i a la temporada.
Alguna vegada s’ha identificat erròniament aquesta font també com a Font del Gaig,
però la memòria tècnica de l'Inventari del Patrimoni del Figaró-Montmany esmenta
ambdues fonts per separat, sense afegir cap altre dada.
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Fon
nt d’En Llaness, Figaró
ó‐Monttmany
Coorrdenades GP
PS: 41.7192
2, 2.2763
Localitzada a la plaça que porta el seeu nom, pu
ujant cap al veïnat tam
mbé homòn
nim, a
una ccorba tancaada a mà dreta, just qquan el carrrer del Dr. Jordi Sans SSabrafen (D
Doctor
en ciirurgia i meedicina prem
miat amb laa Creu de Sant
S
Jordi) perd el seuu nom per dir‐se
d
carreer del Carm
me. La font està
e
indicadda des de l'entrada a la poblacióó, prenent l’antic
camíí que encaraa ara porta a Vallcàrquuera.
La placeta qued
da al costat de la muntaanya, perfectament em
mpedrada i amb llambo
ordes
col∙lo
ocades en junta
j
obertta al voltannt de dos grans
g
arbress. Hi ha unn llarg banccal de
pedrra i una solittària taula rectangular
r
r pètria. Al mig
m podem admirar unn arbre cataalogat
per l'Ajuntamen
nt, una robíínia monum
mental bate
ejada amb el
e nom de lla font, un arbre
f
caducaa.
d'origen nord‐americà de fulla
La fo
ont queda en
e un laterral de la plaaça, enclotaada metre i mig per ssota el nive
ell del
terraa de la placeeta i proteggida per unna senzilla barana
b
de fe
erro. Acollidda per dos murs
de paaredat form
mant angle recte
r
per unn costat, i per
p la mateixa muntanyya per l'altrre, tot
ben recobert dee verda molsa, unes esscales ens permeten
p
l''accés a la ddeu. L'aiguaa raja
per u
un petit bro
oc de ferro encastat all muret frontal i molt proper a laa roca viva, i a la
vegada també hi ha un polsador m
modern més central. L’aigua cauu en una pedra
p
rectaangular ran de terra.
El Drr. Jordi Sanss Sabrafen (Barcelona,
(
1933 ‐ 200
04) va viure de petit al Figaró. Al veïnat
v
de caases al voltaat de la Fon
nt d’En Llannes va trobaar el seu “racó de monn” per trebaallar i
recolllir l’energia per impu
ulsar l’hem
matologia, l’’oncologia, i la mediccina catalan
na en
geneeral. El Figarró està en els seus llibbres, i tamb
bé va estar sempre en la seva agenda,
per millorar el poble, pe
er defensarr‐lo de l’autovia, i per
p ajudar la gent qu
ue el
m a metge o com a pe rsona. En agraïment
a
d’això el pobble del Figaaró va
neceessitava com
dediccar‐li aquesst carrer perr mantenir‐ lo a la mem
mòria col∙lecctiva.
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Fon
nt de l’Estalviaada, Figgaró‐M
Montma
any
Coorrdenades GP
PS: 41.7126
6, 2.2437
Pujan
nt per la caarretera BV‐‐1489, carreetera local de Figaró a Montmanny, que acab
ba en
aqueest desolat nucli, uns 300 metrees abans d’aarribar, just quan la ccarretera faa una
corbaa tancada per
p superarr el torrentt de Mariess, prop hi te
eniu la fontt de l’Estalvviada.
Des de la carreetera remu
unteu el toorrent per un petit corriol que hi ha al marge
m
esqu
uerre i en taan sols 35 metres
m
trobaareu la font, ben indica
ada per unaa pilona de fusta,
f
m
passeu
u per davannt sense adonar‐
car laa font és taan integradaa a l’entornn que a lo millor
vos.
ont molt bo
oscana, ambb un pedró vertical d’u
uns 50 cms. que té unaa data
Es traacta d’un fo
gravaada a la part
p
superiior que seembla indiccar l’any 1914,
1
amb uns dígitss ben
recarrgolats. Al centre
c
de laa pedra un broc d’acer inoxidable
e aboca la sseva aigua a una
pica circular al terra per on s’esco la riera avvall. Tota l’obra de laa font estè
è ben
olsa.
recob
berta de mo
Si continuem caarretera amunt seguireem les passe
es que feia mossèn Llàttzer a la no
ovel∙la
d'en Raimon Caasellas, tot sortint d'EEl Figaró pu
ujant fins a Sant Pau dde Montmaany, i
contiinuant cap al Santuari del Puiggraaciós. Actu
ualment l’essglésia d’esttil gòtic tard
dà de
Sant Pau de Mo
ontmany esstà en un esstat gairebé
é ruïnós i to
otalment innaccessible (és el
b
part de la novel.la d’en Raimon Caasellas “Els Sots
lloc on es desenvolupa bona
Ferésstecs”).

EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY
Adrià Corella, fotògraf

Oscar Farrerons, estudiós del Montseny

Font de Ferreres, Figaró-Montmany
Coordenades GPS: 41.71531 , 2.30433
Font situada a l’àmbit més sudoriental del terme municipal de
Figaró-Montmany. Si pugem cap a
Sant Cristòfol de Monteugues per
la pista que surt de la Garriga, uns
400 m. abans d'arribar a aquesta
església romànica, surt per la dreta
un camí ample que va a buscar el
torrent de Can Valls i el travessa.
Uns 60 metres després de creuarlo, trobarem la font a l'esquerra del
camí.
La font deu el seu nom a la casa de
Ferreres, avui desapareguda, que
es trobava 200 m. cap al sud. La
font va ser arranjada pel Centre
Excursionista de la Garriga ja fa
temps. Es tracta d’una bonica font envoltada de verdor, que raja per un petit broc
metàl·lic encastat en un mur fet de pedra i amb bancs a banda i banda. Una placa
metàl·lica imitant un pergamí ens indica el seu nom (escrit "Farreres").
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Fon
nt dels Gitano
os, Figaró‐Mon
ntmanyy
Coorrdenades GP
PS: 41.7181
1, 2.2732
Font situada al peu de l’an
ntiga carrettera, on ben segur que sempre vva ser un llo
oc de
referrència pels viatgers. Éss localitzadaa al sud de
e la població
ó. Des de laa petita rottonda
que hi ha a l’en
ntrada sud del poble des de la C‐17,
C
cal ca
aminar per la vorera cap
c a
migd
dia, com si anéssim a la zona espportiva, i en
n 10 metres ja trobem
m la font en
n una
petitta zona d’essbarjo al pe
eu de la car retera. La font
f
fou reccuperada peer la ciutadania i
l’esco
ola pública “Montman
ny”, que és ssituada pràcticament davant,
d
a l’aaltre costat de la
sortida de l’auto
ovia.
en a una ppetita esplaanada
Des de la voreera cal baixxar per un es escales que mene
arbraada, amb un conjunt de
d grans roccs al costatt proper a la carretera on hi ha laa font
amb el seu bon doll d'aiguaa. El conjun t es troba a recer de dos
d murs dee pedres forrmant
quassi angle rectte, on dins s'hi ubica laa font; una petita construcció a bbaixa alturaa amb
un tu
ub de ferro que vessa l'aigua a unna pica quaadrada al te
erra. Colladaa al frontal hi ha
una lllosa similarr a moltes d’altres
d
del ppoble, amb el nom de la font.
Al co
ostat de la font dispose
em d'un bannc de fusta,, envoltat de grans pol lancres i d'altres
arbrees que fan d'aquest
d
llo
oc un espai ffresc i agradable, tot i que la pressència a toccar de
la C‐117 pugui su
uposar a priori de sorolll, les barreres acústiqu
ues de l’auttovia i la fre
esa de
l’aigu
ua que baixxa pel Congo
ost fan del llloc un estaatge on pred
domina el vverd i l’agradable
so dee l’aigua.
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Fon
nt del Molí,
M Figaró‐M
Montmaany
Coorrdenades GP
PS: 41.7263
3, 2.2864
La seenzilla font del Molí es
e troba a ppeu de la pista
p
asfalta
ada que poorta al veïnat de
Vallccàrquera, to
ot just haverr creuat el ppont que saalva la riera,, davant less restes de l’antic
molí de Can Xicola, de qu
ui rep el nnom, uns 200
2 metres abans d'arrribar a l'ermita
romàànica de San
nt Pere de Vallcàrquer
V
a.
El peedró de la fo
ont és una llosa semici rcular dispo
osada en ve
ertical i clavvada al terraa. A la
part baixa hi havia
h
aban
ns un tub de plàstic encastat per on raj ava de maanera
ininterrompudaa l'aigua, to
ot i que acttualment aquet
a
broc ha estat s ubstituït pe
er un
polsaador d’aram
m, per on cau
c l’aigua a la pica rectangularr arran de terra. Gravvat al
fronttal podem veure‐hi cisellat el noom de la fo
ont i la insccripció 19227, possible
ement
l'anyy de la seva construcció
ó.
La fo
ont del Molí rep el no
om de la peetita edificaació mig colgada per lla vegetació
ó que
podeem veure a l'altre costaat de la pistta, un antic molí hidràulic que be llugava les seves
molees mercès a la força proporcionnada per l'aigua. A la part del darrera encara
s'obsserven l'anttiga bassa del molí, oon es recolllia l'aigua de
d la riera per mitjà d'una
resclosa i a travves d'una caanal es condduïa fins la bassa per on
o entrava al molí. Elss anys
vint d
de segle passat, un veíí del Figaró produí per primer cop electricitatt en aquest molí.
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Fon
nt de laa Nogue
era Pun
nxegud
da, Figaró‐Monntmanyy
Coorrdenades GP
PS: 41.7259
9, 2.2752
Localitzada al peu
p del send
der PR C‐333, a la llera esquerra de
d la riera dde Vallcàrq
quera,
150 m
metres abans que les seves
s
aigüess s'uneixin amb
a
les del Congost. PPodem accedir‐hi
des de l’antiga carretera de Ribes, avui carrerr principal de la pobllació, sortin
nt en
direccció nord, per
p on ens creuarem amb el sen
nder i la rie
era de Vallccàrquera, taambé
coneeguda com a Riereta. Des
D d'aquí p renem el bo
onic camí que ressegueeix el PR‐33
3, que
remu
unta pel maarge dret la riera de Vaallcàrquera. Uns 100 metres més aamunt arrib
bem a
un p
pas empedrrat per creu
uar la riera i poder pu
ujar fins el carrer mosssèn Cinto de la
poblaació; aquesst camí de lleugera pujjada passa just per sob
bre la font. Fins fa no gaire
sols ssi podia acccedir per aq
quí, però acctualment s’ha
s
recuperat una prààctica passe
era de
fustaa que perm
met accedir fàcilment a la font de
es de la llera dreta dee la riera per on
passaa el PR C‐33
3.
La fo
ont es troba en un pe
etit replà a la mateixaa llera esquerra, amb un llarg mur de
conteenció de peedra ben re
ejuntada, coontenció de
el camí de pujada, tott l’entorn cobert
d'heu
ures, galzarrà i esbarze
erar. El muur disposa d’un
d
banc a cada ban da resseguint la
traçaa, i al mig, entre
e
els doss bancals, hhi trobem laa sortida d'a
aigües per m
mitjà de doss tubs
de feerro encasttats al fronttal, a un paam d'alçadaa l'un de l'a
altre i de d iferents gru
uixos.
Quan
n la font rajja, l'aigua cau
c a terra en una pica de pedra i desguasssa a través d'una
canal oberta cap a la riera. Al capdam
munt del fro
ontal hi ha collada
c
unaa placa quad
drada
mateix estil que
q moltes del terme) .
de peedra amb el nom de la font (del m
Tot i que ho hem estat invvestigant, noo hem sabu
ut trobar en
ncara el perrquè del no
om de
la fon
nt, evidentm
ment lligat a una particcular nogue
era.
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Fon
nt dels Ocells,, Figaró
ó‐Monttmany
Coorrdenades GP
PS: 41.7273
36 , 2.281311
Localitzada just a llevant de
e Can Bosc,, a la vall de
e Vallcàrque
era. Situadaa en el torre
ent de
Can Basí, tan so
ols a 35 m de la confluèència d'aquest torrent amb la rierra principal de la
de Vallcàrqu
uera (conegguda com " la Riereta")). L'accés fàcil es fa pe r Can Bosc, però
vall d
és un
na finca parrticular. L'alternativa éés anar per la carretera que transscorre per la vall
de V
Vallcàrqueraa i quan arrribem a l'allçada de Caan Bosc (sittuada a l'alltre banda de la
Riereeta) buscareem un corriiol que baixxa cap a la riera, la cre
euarem i annirem a buscar la
conflluència amb
b el torrentt de Can Bassí, que caldrà remunta
ar 35 m fins a trobar la font.
En aq
quest darreer tram, passsarem per ssota d'un petit pont‐aq
qüeducte qque porta aigua a
Can B
Bosc (agafada de la Rie
ereta una m
mica més am
munt).
La fo
ont, oberta a una pare
et de roca, ha estat an
nul∙lada en haver estaat tapiada el
e que
semb
bla ser quee era la min
na d'on proovenia l'aigu
ua. Tot i aixxí, per la seeva part infferior
encara s'escapeen algunes filtracions. Tot seguit de la font hi ha la bbassa obrad
da, en
avançat estat d'abandona
d
ment i deggradació. Laa bassa reco
ollia tant l'aaigua de laa font
com la que pogués aportarr el torrent (generalme
ent sec) en èpoques dde pluja. Aquesta
bassaa figura al mapa
m
que vaa fer el topòògraf Salvad
dor Bruguéss l'any 19244.
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Fon
nt del Pontet,
P
Figaró
ó‐Montmany
Coorrdenades GP
PS: 41.7117
7,2.2682
Font localitzadaa a la zona de Galligannt, a la ribaa dreta del torrent dee Maries (taambé
anom
menat de Ca n'Oliveres), just uns 80 metress abans que
e aquest forrmi aiguabaarreig
amb el riu Conggost. Per an
nar a la fontt sortim dell nucli urbà per l’antigaa carretera,, com
si volguéssim an
nar a Barce
elona. 140 m
metres desp
prés d'have
er passat peer sota la via del
tren pel pont de
d Galligantt, trenquem
m a la dretaa per un po
ont que creeua el Conggost i
acced
dim a un peetit polígon
n industrial on hi trobe
em les piscin
nes municippals, el resttaurat
la Cu
uspineda i una
u fàbrica. Al final hi ha una graan esplanad
da de terra amb una petita
p
estacció transforrmadora on
n just al cosstat surt un
n camí de te
erra que m
marxa en dirrecció
sud. Al cap d'un
ns 150 metrres som en una bifurcaació; per la dreta pujaa a Ca n'Olivveres,
però nosaltres seguim
s
pel de l'esque rra, en baixxada. Passem per les rrestes d'un antic
forn que deixem
m a la dreta alhora quee el camí girra a l'esque
erra tot busccant la rieraa que
trobeem escasso
os 25 metre
es més aval l. Creuem la riera i, un
n cop a l'alttre costat, a tan
sols ccinc metress a la dreta tenim
t
la fonnt.
L'aigua brolla per una petita canella dde ferro encastada a la part baixaa d'un murret de
ntanya, i cauu en un baassal quadra
at de pedraa que queda per
pedrra al marge de la mun
sota el nivell deel terra. Al costat de l a font disp
posem d'un banc de peedra per se
eure i
fruir del lloc sota l’ombra d’un
d
gran poollancre.
La fo
ont va serr restaurada l'any 20008 per un
na trentena
a de veïns,, finançadaa per
l'Ajun
ntament i amb
a
la impo
ortant col∙laaboració de l'ADF del Figaró.
A pocs metres de
d la font, uns
u 75 metrres més am
munt del cam
mí, podem vveure encara les
m
ccilíndrica, d'uns
d
quatre
e metres i m
mig de diàm
metre
restees d'un antiic forn de morfologia
del q
qual es consserven un parell de meetres de parets. Està esfondrat perr les bandess oest
i est,, on sembla que hi hauria la booca. A la paart superiorr, un camí permetia dur
d el
mateerial per carrregar‐lo.
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Fon
nt de Puiggracciós, Figgaró‐M
Montma
any
Coorrdenades GP
PS: 41.7062
2, 2.2478
Font emplaçadaa al marge del corriol que pujant des de Figaró i Monntmany arriba al
santu
uari de Puigggraciós, ju
ust a tocar. La font se sustenta en
e un mur dde pedra lligada
rectaangular, lleu
ugerament corbat a laa part supe
erior, que re
eté les terrres, i per davant
una ggran llosa de
d pedra disposada enn vertical qu
ue li fa de frontal. Al m
mig del fron
ntal hi
ha co
ollada una aixeta
a
per on
o brolla l'aaigua i cau a un bassall quadrat d''obra a migg pam
del teerra. A la baanda esque
erra, hi ha uun petit banc per seure
e. La font té un polsado
or per
obrirr‐la, però essta dissimullat dins d’unn tub d'acer inoxidable
e que la fol ra, amb un forat
rodó
ó al davant que perme
et ficar el d it i polsar, després l'aigua raja peer un altre forat
practticat a la paart de sota del
d tub.
El saantuari original de Puiggraciós foou construïtt a principiss del segle XVIII, i s’edificà
molt a prop d’o
on diu la llegenda que es va trobaar la imatge
e de la vergge, una capelleta
que és a tocar de la torre de telegraffia, que encara avui es pot veuree prop el penya‐
C
Espanyyola el san
ntuari va se
er pràcticam
ment derru
uït, la
segatt. Durant la Guerra Civil
construcció actual és va reconstruir als anys 50
0 del segle passat. Dees de 1973 unes
ere de Pue
elles de Baarcelona occupen
monges benediictines del monestir de Sant Pe
l’antiga casa dells ermitans i tenen cur a del Santuari.
n morro peetri elevat fins
f als 699
9 metres soobre el nive
ell del
Davaant del santtuari, en un
mar, hi ha la torre de teleggrafia òptic a del Puiggraciós, decllarada Be CCultural d’In
nterès
Nacio
onal. Edificada l'any 1854, actuallment es troba en perfecte estat de conservvació.
Aqueesta torre formava
f
paart d'un sisstema de comunicació
c
ó consistennt en un aparell
situaat a distància visual d'un altre apparell similaar. Els senya
als es feienn mitjançan
nt uns
elem
ments mòbils fixats en un suport dde fusta muntat dalt de
d la torre, i el missattge es
desxifrava en ell lloc de desstí mitjançaant codis establerts. La torre de PPuiggraciós era
e la
núm. 45 de la línia de Vic
V a Barcellona, entre
e les torress de Cente lles (núm. 44) i
nollers (núm
m. 46).
Gran
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Font del Vinyet, Figaró-Montmany
Coordenades GPS: 41.71612 , 2.28099
Situada al sud-est del Figaró. Per arribar-hi, partirem de la font d'en Llanes, en el
mateix nucli urbà del poble, lloc on s'inicia el camí que porta a la cova de Nostra
Senyora del Carme. Una vegada arribats a la cova continuarem el camí muntanya
amunt i quan el pendent del terreny es suavitza una mica agafarem un trencall a la
dreta. Just quan el senderó creua un torrent, trobarem l'inici d'una excavació a manera
de trinxera que s'endinsa a la muntanya al llarg de 15 metres, trobant al seu final les
boques de mina.
Hi ha dues boques de mina a diferent nivell, una gairebé damunt l'altre. Donen pas a
galeries de curt recorregut. La galeria inferior (que té 8 m) finalitza en un racó on de
vegades hi ha aigua entollada. En temps de pluges abundants, el toll pot ocupar la
totalitat del terra de la galeria. Potser per aquest motiu, en alguns llocs ha estat
considerada una font (per exemple, al mapa de l'Alpina), tot i que en realitat en opinió
d’alguns experts es tracta més aviat d'una mina excavada amb la intenció d'extreure
mineral.
La cova de Nostra Senyora del Carme és una excavació a la roca a manera de capella,
tancada per una reixa (GPS: 41.71623 , 2.27555 ). A la dècada de 1950 fins i tot s'hi feia
un petit aplec en el dia del Carme (16 de juliol), però aquest costum no va tenir
continuïtat.

Cova del Carme

Font del Vinyet des de
l’interior de la mina

Agraïments
Anna Àvila (CREAF, Universitat Autònoma de Barcelona).
Ferran Cardona (Aiguafreda) que ens mostrà les fonts més amagades de Figaró.
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.
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.
Xavier Vila (Memorial Figaró).
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