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E l Projecte Fonts del Montseny fou engegat a finals del 2016 
pels autors d’aquest article. Pretén recollir la memòria his-
tòrica, cultural i natural de les fonts del Montseny. En el 

moment d’escriure aquestes ratlles, tenim identificades 872 fonts a la 
Reserva de la Biosfera del Montseny, que comprèn la quasi totalitat 
dels 18 termes municipals del parc natural, en total 551 km2. Les fonts 
han estat agrupades en quatre categories: Fonts urbanes, aquelles que 
estan situades a la trama dels pobles i que estan servides per aigua 
de xarxa, encara que en el seu origen tinguessin deus d’aigua natural. 
Fonts boscanes: aquelles que podem trobar de manera natural, esti-
guin arranjades per la ma humana o siguin simples biots pobrament 
conduits. Fonts perdudes: de les que es té constància històrica però 
que avui no en queda res. Fonts pendents de localitzar: fonts que els 
autors d’aquest treball encara no hem visitat, o que no hem sabut 
trobar. En aquest moment hem visitat 535 fonts, el 61% de les inven-
tariades.
A Campins hem catalogat tres fonts urbanes, vuit fonts boscanes i 
quatre pendents de visitar. No ens consta cap font perduda. En total 
15 fonts, que repartides entre els 7 km2 del terme municipal suposa 
una ràtio de 2,1 fonts per km2, superior al calculat per tota la Reserva 
de la Biosfera que dona una ràtio de 1,6 fonts per km2. Els municipis 
amb més fonts de manera absoluta són Viladrau (190), Arbúcies (117) 
i Fogars de Montclús (73). De manera relativa el rànquing de les tres 
primeres poblacions és Breda (6,6 fonts/km2), Viladrau (3,7 fonts/
km2) i Aiguafreda (3,5 fonts/km2).
Totes les fonts les podeu veure situades al plànol google maps titulat 
“Projecte fonts del Montseny”, al que podeu accedir des de l’ordinador 
o des del mòbil amb el codi QR. De ben segur que alguns de vosaltres 
quan llegiu l’article ens podreu fer aportacions crítiques que ens aju-
daran a la millora del nostre Projecte.
Font d’Aluia
Coordenades GPS: 41.7260, 2.4736. Altitud: 331m. A vegades hem 
trobat escrita la font amb el nom de Bilulla.
La font d’Aluia és emplaçada a l’est del petit nucli urbà històric de 
Campins. Aproximadament entre la pista asfaltada que va de Campins 
a Gualba i el GR 5 que porta cap a Sant Celoni. La font és al sot del 
mateix nom, altrament també a vegades escrit com Sot de l’Ulla.
L’obra de la font és un gran mur de pedra, recobert en gran part de 
verdet, mur que serveix de contenció del talús natural. A la part cen-
tral hi ha un pedrís de pedra per on sembla que antigament gotejava 
o brollava l’aigua, per l’aspecte molsós que encara té. Al costat hi ha 
les restes d’un broc, i més amunt un altre polsador més modern, que 
segurament fou el darrer intent de fer rajar la font, car actualment 
no en surt aigua. Aquest darrer brollador és situat amb un pedrís de 
ciment amb unes lletres en baix relleu on, amb molta intenció, podreu 
llegir: “Propiedad de Blanca Soler de las Casas”. 

El conjunt arquitectònic de la font està molt deixat, amb la vegetació 
creixent sense mesura, i amb un bell i gran til·ler amb el brancatge 
quasi fins el terra. Al costat del mur hi ha dos bancs de pedra que estan 
pràcticament colgats per les terres esllavissades i fullaraca. 
Blanca Soler era la filla de Frederic Soler i Hubert, més conegut pel 
pseudònim Serafí Pitarra, excels poeta, gran dramaturg, i empresari 
teatral, propietari del terreny i que manà construir una original casa, 
que encara avui podeu visitar molt a prop de la font a peu de la pista 
cap a Gualba. No us passarà pas inadvertida la casa. Quan Blanca Soler 
va morir sense descendència, la casa i el terreny sencer la va heretar 
una minyona seva.
Fonteta de Can Perepoc
Coordenades GPS: 41.7386, 2.4675. Altitud: 597 m.
Aquesta font normalment apareix denominada senzillament com la 
Fonteta, tot i que altres vegades completa el seu nom com a Fonteta 
de Can Perepoc, una antiga masia estratègicament enfilada a les faldes 
del Montseny que està lleugerament per sobre de la font. Can Perepoc 
actualment és una casa de turisme rural amb grans vistes de tot el 
Vallès i el Montnegre. Pujar-hi des del poble de Campins us permetrà 
gaudir de l’ascensió entre un consolidat alzinar i finalitzar l’excursió a 
la frondosa Fonteta que alimenta el Sot del Purgatori. 
Davant la font hi ha una taula de ciment amb una columna central 
també d’obra que sosté una alzina malgirbada. Dos murs en angle 
recte contenen el talús muntanyenc amb la formació d’una cantonada 
més endins la muntanya d’on surt encastat el broc d’acer de la font. Els 
murs són d’acabat arrebossat. El broc és a tocar a terra, encara que és 
molt probable que antigament, quan la gent hi feia fontades i aquests 
llocs es mantenien, l’entorn devia estar més net de terres i la canella 
més accessible. A l’estiu no hem trobat la Fonteta rajar, però en d’altres 
èpoques el seu raig és finet i baix; tot i això, com que el lloc és molt 
planer, l’aigua s’entolla i els senglars aprofiten per fer-hi festa grossa.
Per accedir a Can Perepoc podeu agafar el GR-5 al veïnat del Turó de 
Can Guilla. Des del nord de Campins, just a la carretera BV-5114, aga-
fem el carrer de les Tres Germanes fins a trobar el GR-5. Hi ha uns 
2.100 metres per pista en lenta ascensió fins arribar al davant de l’an-
tic edifici del femer de Can Perepoc (en estat enrunat, però que manté 
certa magnificència). Aquí abandonem el GR i comencem a baixar per 
un corriol cap al sot. Potser us trobareu el corriol amb esbarzers, val 
més que porteu un dall i pantalons llargs.
Font de Montserrat
Coordenades GPS: 41.7234, 2.4633. Altitud: 298 m. Antigament  co-
neguda amb el nom de font de Can Pons.
La font de Montserrat es troba al nucli urbà de Campins. Des de 
l’aparcament municipal de les pistes esportives de Campins, baixem 
per un corriol al bonic parc que hi ha a tocar la Riera de Campins, un 
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espai fresc ombrejat per arbres centenaris. Des de l’estacionament del 
punt quilomètric 5,2 de la carretera BV-5114 també hi baixen unes 
escales cap a la zona verda. La font és situada annexa al espadat de la 
muntanya, al costat oposat de la riera.
El conjunt edificat de la font és de grans dimensions, format per un 
llarg i alt mur de pedra ben rejuntada en angle, coronat per rocs en 
posició vertical que amb una mica d’imaginació us portaran a la me-
mòria la muntanya de Montserrat. Annexa a tot el mur hi ha un banc 
petri corregut linealment a ambdós costats.
Al vèrtex del conjunt s’hi emplaça la font, un grup escultòric mural 
d’estil clàssic. El frontal, que sobresurt del mur, és fet amb pedra escai-
rada, fa uns 2 metres i mig d’amplària i gairebé 4 d’alçada amb dues 
pilastres decoratives que sostenen una motllura amb l’escut de Cata-
lunya gravat en relleu al bell mig, amb dos medallons a cada costat: 
el de la dreta porta inscrit l’any de la seva construcció, 1930; i el de 
l’esquerre les inicials FV, corresponent a Francesc Vendrell, l’aleshores 
propietari de Can Pons, impulsor de la font de Montserrat en l’actual 
configuració. Al centre del frontal hi ha la part més representativa del 
conjunt, un mosaic en lleuger relleu de ceràmica representant la imat-
ge de la Mare de Déu de Montserrat. A sota, a mitja alçada, l’aigua 
brolla per un broc d’acer inoxidable a un enreixat de ferro arran de 
terra, empedrat i lleugerament alçat del nivell de la plaça; després 
desguassa a la riera tot creuant per sota l’esplanada. Davant la font hi 
ha una taula de pedra.
Diuen que anys enrere, quan a les feixes de sobre la font encara tot 
eren camps i no pas l’actual aparcament, sortia més aigua del seu broc.
Font de Sant Fernando
Coordenades GPS: 41.7298, 2.4726. Altitud: 338 m.
Font que havia estat una deu d’aigua molt important i coneguda a 
Campins, actualment en molt mal estat i mig abandonada. El que res-
ta de la font es troba situat encara a l’inici d’un sot boscarol al nord de 
la pista asfaltada que va de Campins a Gualba, i molt proper a un co-
rriol que porta cap aquesta pista a tocar a les runes de Can Pau Plana.
Actualment encara podem observar el gran mur de pedra que conté la 
mina original i la portella metàl·lica mig oberta, i a dins l’enrunament 
de terres de la deu original. Amb ganes detectivesques podreu veure 
també el broc original a la part inferior. Tot l’emplaçament és cobert 
d’arítjol, heures i altres plantes enfiladisses, i unes bones mates de 
galzarà, altrament dites cirerer de betlem, que li donen al lloc ruïnós 
un toc lleugerament romàntic, a la vegada que tristoi. Podria la font 
recuperar la seva antiga magnificència i la fama entre els campinencs?
Font de Sant Joan
Coordenades GPS: 41.7249, 2.4643. Altitud: 324 m.
Font urbana emplaçada just a la cantonada del passeig de les Tres Ger-
manes amb el camí de Campins; annexa al mur d’una torreta on hi ha 
el restaurant “Maria Rosa”. Davant mateix podeu gaudir de les vistes 
del bell campanar de l’església parroquial de Sant Joan de Campins i, 
si teniu sort, del repicar de campanes a l’hora de tocar per anar a mis-
sa. Estant davant de la font, i contemplant el trànsit pausat dels veïns 
passar i saludar-se, sembla talment que haguéssim anat molts anys 
enrere. Sortint de missa els vells xerren de les seves coses, mentre que 
alguna família amb nens petits s’acosta a la font de Sant Joan mentre 

la mainada aprofita per xipollejar una mica amb l’aigua.
La font es va construir amb els diners del premi (25 pessetes) que es 
va guanyar en el concurs de poblacions catalanes de 1925, atorgat per 
la “Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona”.
El conjunt és un mur d’uns 2 metres d’amplada per quasi 3 d’alçada, 
d’obra senzilla rematada amb ciment, pintat de color blanc de fons i 
amb les sanefes vermelles i blaves. Dues pilastres decoratives a banda 
i banda sostenen una motllura al capdamunt amb l’escut de Catalunya 
pintat al mig. Al centre del frontal hi ha un mosaic de rajoles vidriades 
representant Sant Joan, signat per l’artista Salvador Sunet Urgellès, 
una còpia del quadre “El Buen Pastor” (1660) de Bartolomé Esteban 
Murillo. El mosaic es deuria afegir posteriorment, doncs tapa unes lle-
tres que queden darrere seu, i que segurament devien posar “Sociedad 
de Atracción de Forasteros de Barcelona”.
A mitja alçada, un polsador dóna pas a l’aigua que cau en un bassal 
semicircular de maons vistos disposats en sardinell arran de terra. Dos 
grans pitòspors plantats a la vorera emmarquen la font amb la seva 
verdor.
Font Sot de Can Llorens
Coordenades GPS: 41.7303, 2.4781. Altitud: 342 m.
Font d’aigua no tractada situada a l’oest de Campins, al sot de la que 
pren nom, tot i que el rieral també rep la denominació de Sot de les 
Bombes. Es troba just per sota de la pista asfaltada que comunica 
Campins amb Gualba.
Des d’aquesta pista, en un giravolt de quasi 180º, surt un camí de terra 
que us portarà fins al fons del sot. Al final del camí (de tan sols 120 
metres) podreu gaudir d’un bonic espai herbat amb joves plataners, 
pedres a mode de bancs i taules. Davant mateix, i annex al camí tro-
bareu la font. Gaudiu del lloc, però emporteu-vos les vostres deixalles.
L’obra de la font és un muret còncau annex al terraplè que es retira de 
manera semicircular per cedir el protagonisme al broc d’acer. L’aigua 
que brolla de manera ininterrompuda es recull a un bassal de pedres i 
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és conduïda soterrada fins al proper sot. Presidint el conjunt, a sobre hi 
ha una gran pedra amb el nom en baix relleu, la data de construcció de 
la font, 1994, i les inicials LL.H.P. corresponent al promotor de la font, 
Lluís Hilari Plans, amo del proper mas de Can Llorens.
Font Sergi
Coordenades GPS: 41.7313, 2.4785. Altitud: 351 m.
Font d’aigua natural situada entre els camps de joves oliveres de Can 
Llorens, al nord-est de la masia. A Can Llorens s’hi arriba des de la pis-
ta asfaltada que comunica Campins amb Gualba. Aquesta font pertany 
a un conjunt de tres fonts juntament amb la font Lluís i la font Gemma, 
totes tres molt properes entre elles. Els noms de les tres fonts són un 
homenatge als fills del propietari de Can Llorens.
La font fou construïda al 1993 pel propietari Lluís Hilari, tal i com ho 
testimonia una placa amb un baix relleu situada propera a la font. 
L’obra consisteix amb un mur de pedres ben lligades que conté les te-
rres de la feixa on és col·locada la font. Uns pocs graons acompanyats 
per una barana de tub metàl·lic ens permeten baixar fins a la platafor-
ma on és la font, tot construït de manera molt artesanal i senzilla. Al 
mig del mur petri és encastat un gruixut broc de ferro per on brolla de 
manera imparable l’aigua, que es recull a un petit bassal al terra fet de 
pedres cimentades. La font sembla presidir el magnífic camp d’oliveres 
que és situat en la feixa just inferior.
Font Gemma
Coordenades GPS: 41.7312, 2.4786. Altitud: 354 m. Una altra de les 
tres fonts situades entre els camps d’oliveres de Can Llorens, a l’est de 
la masia.
Font Gemma és situada 10 metres a nord de la bassa de reg de Can 
Llorens, també usada circumstancialment pels estiuejants que lloguen 
el mas per a banyar-se. L’any 1750, l’aleshores propietari de Can Llo-
rens, Joan Font Perarnau, va construir el rec que porta l’aigua encara 

ara fins el mas. L’any 1903 Josep Masó Font va fer millores en el rec 
i en la portada d’aigües. Finalment l’any 1946 Josep Hilari Masó va 
construir l’actual bassa des d’on ara es reguen les oliveres. 
La font fou construïda al 2001 per Lluís Hilari tal i com ho testimonia 
una pedra amb un baix relleu situada propera a la font. L’obra de la 
font es un mur tancat de pedra, acompanyat d’unes petites escales de 
ciment que permeten accedir a les feixes superiors. Del centre del mur 
encastat trobem el broc d’acer, d’on sempre raja un petit rajolí d’aigua 
que cau a una antiga pica de marbre ara reaprofitada com a bassal de 
recollida. L’aigua és reconduïda als camps d’oliveres. La construcció 
té l’encant d’aquelles coses senzilles, gens grandiloqüents, però que 
rutllen exactament per allò que han de funcionar.
Font Lluís
Coordenades GPS: 41.7311, 2.4784. Altitud: 350 m. La tercera de les 
tres fonts situades entre els camps d’oliveres de Can Llorens, a l’est de 
la masia.
La font fou construïda al 1991 per Lluís Hilari, juntament amb la mi-
llora i restauració de gran part del mas. L’any 2004 fou arranjada i 
millorada. L’obra de font Lluís és un muret de pedres ben rejuntades 
còncau, de baixa alçada. De la paret en surt un broc colzat d’acer d’on 
sempre raja l’aigua, i  la vegada al costat té una moderna aixeta. A 
l’obrir l’aixeta el que feu és buidar el dipòsit de la font, però en cap 
cas acabeu l’aigua del broc que continua amb el seu lent rajar. L’aigua 
és conduïda per unes canals de teula al terra que desaigüen als camps 
d’oliveres. Al costat de la font hi trobeu un senzill banc fet amb mate-
rials prefabricats de formigó.
Agraïments
A Martí Boada, Joan Lopez Cortijo, Lluís Hilari Plans i Ne-
mesio Galea, tots ells ens han ajudat en el coneixement de 
les fonts de Campins.
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