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RESUM
La Font Picant és una zona situada als peus de les muntanyes que envolten Argentona pel sud-oest.
Aquesta es troba en el tram baix d’una vessant que conté una gran quantitat de torrents i fonts. Tota
aquesta activitat hidrogràfica i les característiques dels sòls del Maresme fa que de la font brolli aigua
amb unes propietats peculiars. L’aigua és picant, aportant així unes característiques i propietats que
s’havien utilitzat anys enrere per fins medicinals.
Actualment la Font Picant, és una zona pública, que l’Ajuntament d’aquest municipi salvaguarda i en té
cura. Però molts anys enrere, es tractava d’una propietat privada, on s’hi havia alçat un Balneari d’ús
terapèutics. Més tard i aprofitant l’estructura d’aquesta primera construcció, es van crear uns “Xalets”.
Mentrestant, l’aigua de la font s’anava venent de forma poc lucrativa i amb embotellament manual.
Fins la instal·lació d’una embotelladora, que va fer augmentar tant l’activitat com la producció d’aigua
embotellada.
A la propietat i a l’explotació de l’aigua, se li van fer moltes concessions, i això va fer que passés per
moltes mans. Tots aquests moviments van acabar fent que l’embotelladora tanqués i que “els Xalets”
s’abandonessin. L’abandó i deteriorament van acabar convertint el que havia estat una insígnia de
poble en una zona deixada i oblidada.
En temps més actuals, han estat vàries les actuacions, esdeveniments i activitats que s’han fet per
recuperar el lloc. A més a més és una zona d’esbarjo per a molta gent local com visitant.
Encara que molt poca gent se’n recorda o arriba a imaginar el que havia acollit aquest indret.
En aquesta proposta d’intervenció no es pretén canviar els usos que ha agafat ni intervenir-hi
radicalment. Conscients de l’entorn i el caràcters forestals que envolta aquesta zona, es pretén
recordar el què hi havia hagut, amb actuacions senzilles i respectuoses amb el medi. Afrontar el repte
que suposa fer recordar als més grans i donar consciència als més joves, destapant, netejant i
remarcant el que es creu que és important en aquest indret. I això és la historia que guarda sense que
molts de nosaltres en siguem conscients.
Paraules clau: Font Picant, Argentona, revelar memòria històrica.
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RESUMEN
La Font Picant es una zona situada a los pies de las montañas que rodean Argentona por la zona del
suroeste. Ésta se halla en la zona baja de una vertiente que contiene una gran cantidad de torrentes y
fuentes. Toda esta actividad hidrográfica y las características del subsuelo del Maresme hacen que la
fuente emane un agua que presenta unas propiedades peculiares. El agua es carbonada, la cual cosa le
aporta unas características y propiedades que se habían utilizado años atrás para fines medicinales.
Actualmente La Font Picant es una zona pública, que el Ayuntamiento de este municipio tiene a bien
salvaguardar, mantener y proteger. Pero bastantes años atrás este paraje se hallaba enmarcado
dentro de una propiedad privada, en la que se había alzada un Balneario de uso terapéutico. Pasados
algunos años y aprovechando la estructura de esta primera construcción, se construyeron unos
“Xalets”. Mientras tanto, el agua del manantial se iba vendiendo de forma poco lucrativa, mediante un
embotellamiento manual hasta la instalación de una embotelladora, que hizo aumentar tanto la
actividad como la producción de agua embotellada.
La propiedad y a la explotación del manantial, fue dirigida por numerosas concesiones, lo que propició
que pasara por muchas manos. Todos estos movimientos acabaron siendo la causa que la
embotelladora clausurara su actividad industrial y que los “Xalets” se abandonaran. EL abandono y el
deterioro acabó convirtiendo un espacio que había sido una insignia del pueblo en una zona dejada y
olvidada.
En tiempos más actuales, han sido varias les actuaciones, acontecimientos y actividades que se han
realizado para recuperar el paraje. Sin mencionar que hoy es una zona de paseo per a mucha gente de
la localidad así como para gente visitante. Aunque a pesar de tantos esfuerzos, muy pocas personas
recuerdan o se llegan a imaginar lo que había acogido este lugar.
En esta propuesta de intervención no se pretende cambiar los usos que ha adquirido ni intervenir de
forma radical. Así pues, conscientes del entorno y el carácter forestal que rodea esta zona, se
pretende recordar lo que había habido, mediante actuaciones sencillas y respetuosas con el medio.
Afrontar el reto que supone hacer recordar a los mayores y ofrecer consciencia y conocimiento a los
más jóvenes, destapando, limpiando y remarcando lo que se cree que es importante en este espacio
i sacar a la luz la historia que guarda sin que muchos de nosotros seamos conscientes.
Palabras clave: Font Picant, Argentona, revelar memoria histórica.
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SUMMARY
The Font Picant is located at the bottom of the mountains that surround the southwest Argentona.
This is in the lower section of a side that contains a lot of streams and springs. All this hydrographic
activity and the Maresme’s soils features make the fountain water flow with peculiar properties. The
water is spicy, thus providing characteristics and properties that were used years ago for medicinal
purposes.
Nowadays the Font Picant is a public area, which is safeguarded and cared by the City Council of this
municipality. But many years ago, it was a private property, where a therapeutic spa with therapeutics
treatments had been raised. Later, houses were created taking advantage of the first construction
structure. Meanwhile, the water source was sold with little profit and the bottling was manual. The
installation of a bottling plant, which increased the activity and the production of bottled water.
Many concessions were made in the ownership and the exploitation of the water, this situation did
spend many owners. All these movements ended up with the closing of the bottling plant and the
abandonment of the houses. The abandonment and deterioration turned what had been a badge of
town, into a left and forgotten area.
In more modern times, several performances, events and activities have been made to recover the
site. Moreover, it is also a recreation area for many people both locals and visitors.
However, very few people remember or even imagine all that has been received in this place.
In this proposed action it is not intended to change the uses that has taken neither intervening
radically. It is intended to remember what had been there with simple and environmentally respectful
performances, being conscious of the environment and the forest characteristics surrounding the area.
Addressing the challenge making both the elderly reminding and the young people becoming aware,
uncovering, cleaning and remarking what is believed to be important in this area. This is the story that
is kept without many of us being conscious of.

Key words: Font Picant, Argentona, reveal historical memory
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1. OBJECTIU

El present treball té com a objectiu presentar una proposta d’actuació a la part més
desconeguda, o menys visible d’una insígnia a escala local, com és la Font Picant, a la Vila
d’Argentona.
En aquesta proposta es voldrà destacar i rememorar el que era fa un temps aquest indret,
preservant l’equilibri i sense renunciar al paratge forestal on es troba.
En l’espai on es vol actuar, la hidrografia i l’aigua en general tenen una gran importància i una
presència plena. De fet, tot l’entorn està ple de mines, torrents, dolls i fonts d’aigua, les quals
han estat vetllades per la població local interessada en aquest tema, i a més, s’han
encarregat de mantenir i recuperar, en alguns casos, aquestes manifestacions d’aigües
subterrànies, que per circumstàncies vàries eren en vies de desaparició.
Actualment, encara s’hi poden trobar moltes restes de les antigues construccions que es
pretenen destacar i potenciar a través de la nostra actuació. També es pretén investigar la
situació i emplaçament d’altres construccions que havien format part d’aquest indret i que ara
a ull nu no es poden arribar a comprendre i pretenem solvatar-ho a través de la nostra
intervenció.
Aquest espai es reviurà amb les següents premisses:
● La

millora de recorreguts i camins de bosc.

● L’eliminació
● Ensenyar

de vegetació invasora per fer accessibles totes les restes existents.

les restes d’edificacions que queden i reproduir les perdudes.

Amb aquests enunciats es proposa un projecte de retrobament amb aquestes restes
històriques locals, mitjançant camins i la neteja d’espècies vegetals que malmeten aquest
indret, això sí, sense afectar els usos que ja tenen per part de visitants i població local.
Mitjançant informació recopilada de l’àmbit d’estudi i l’àmbit local, s’exposarà informació més
detallada del patrimoni cultural i simbòlic d’aquest indret. També es parlarà de les bases que
s’ha pres per intervenir i actuar, sense malmetre o afectar aquesta zona forestal. Per últim,
s’exposarà la proposta d’intervenció paisatgística.
L’objectiu final és el retrobament entre el lloc, la història d’aquest i les persones que el visitin,
tant locals com visitants.
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2. ANTECEDENTS [1]

2.1.

Situació i emplaçament

La població on s’actuarà és la Vila d’Argentona, al Maresme (Figura 1_), província de Barcelona.
La població és actualment d’uns 11.963 habitants i compta amb una superfície de 25,40 km2.

Figura 1_Mapa del Maresme: Elaboració pròpia

La Font Picant es troba situada al veïnat de Lladó (Figura 2_), una mica apartada del nucli urbà,
arran de les muntanyes i encerclada pels torrents del Gitano, de la Puput i de la Feu, que
conflueixen per formar el de Cirés. De sempre, aquest entorn ha estat envoltat d’una
vegetació exuberant que, de mica en mica, ha minvat o l’han anat reduint fins arribar a la zona
més forestal, principalment composta de pins (Pinus pinea) i alzines (Quercus ilex). En aquest
mateix indret, hi havia el Mas Pons, conegut popularment pel “Cal Genovès” i després s’hi
aixecaria l’establiment o Balneari Prats i finalment els xalets. El desús i el pas del temps va
degradar les edificacions fins els seu enderroc. El dia d’avui, trobem una zona forestal icònica
de la història d’un poble o1n s’hi duen a terme activitats de tot tipus. (Plànol 1. Situació)

Figura 2_ Imatge aèria d’Argentona: Institut Cartogràfic de Catalunya.
[1]

Tota la informació de l’apartat 2. Antecedents, ha estat extret de: LA FONT PICANT D’ARGENTONA. Del Balneari Prats al Manantial
Burriach 1783 – 2010, i de converses via oral amb el seu autor Pep Padrós Marfany.
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2.2.

La Font Picant, Patrimoni Cultural d’Argentona

2.2.1. Orígens, troballa de l’aigua i antics propietaris
La primera notícia que tenim de la font Picant és en el llibret “Atlante Español” del 1783,
aquest és un llibret de l’època on s’hi descriu que a poca distància de la població, existeixen
unes aigües medicinals, analitzades per els facultatius. També diu que cura certes dolències i
té bon gust. Tot i que l’apartat en que trobem aquesta breu descripció és en l’apartat de
Mataró, tant per la distància com per la descripció, queda clar que es tracta d’Argentona.
Se sap de gent que anava a buscar aigua a la font amb un càntir i que pastors s’havien de
desviar perquè els seus ramats travessaven la riera per anar a fer-hi un glop.
Des d’ el descobriment de les aigües fins el seu ús generalitzat va passar un període de temps
degut a diferents circumstàncies o episodis bèl·lics que van afectar aquesta comarca i les
seves contrades. La propietària del terreny era una dona vídua que es deia Maria Puig de Garí
que vengué el 1846 la propietat al senyor Josep Prats i Tarrech aportant la quantitat de diners
acordada, rescindint així la hipoteca de l’antiga propietària. Tot seguit, el nou propietari
comença a aixecar el negoci de les aigües, si bé sembla que en diverses fases. Primer féu fer a
un tal doctor Roura, una altra analítica més exhaustiva. Uns anys més tard (1865), el senyor
Prats adquirí dues quartes parts més del terreny a un altre propietari.
Tots aquests terrenys van anar passant de pares a fills, en aquest cas filla, la Matilde i
ifinalment als nets els quals els vendran a Leandro Jover i Peix, el 4 de Juny de 1902. Aquesta
família també els aniran passant en herència generació rere generació, mantenint la propietat
durant gairebé un segle, fins el 27 de Juliol de 2002 en que es converteix en equipament
municipal mitjançant escriptura pública.
Aquests diferents propietaris, van aixecar diferents edificacions, que s’explicaran tot seguit en
l’ordre cronològic de la seva aparició en el següent apartat.
2.2.2. El Balneari i els Xalets
El Balneari
Tot i que popularment ja es coneixien les propietats d’aquest aigua, no va ser fins el 1846 que
es començà a construir l’edificació amb la idea de Balneari, també conegut primerament amb
el nom de Balneari Prats. El seu propietari fou Josep Prats Tarrech. En aquest moment ja
s’embotellava aigua, però de manera manual i amb fins medicinals: es venia en farmàcies, a
més de vendre’s també al mateix Balneari.
Malgrat no s’han trobat plànols que ens indiquin com era, amb el material que s’ha pogut
recollir de les diferents fonts històriques, es pot arribar a una imatge força aproximada de
l’edifici, també gràcies a les descripcions fetes pels directors i altres facultatius en les seves
memòries.
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La planta de l’edifici era quadrilàtera (Figura 3_), d’uns 1.196 m2. La planta baixa gaudia de
setze petites cuines per a les persones que portaven el seu personal, també hi havia dos
menjadors i tretze habitacions, a més de la capella on es feia missa tots els festius. Tampoc
podia faltar una sala d’esbarjo. El segon pis, va ser construït en dues èpoques, entre 1846 i
1860, segons dades trobades en les diferents memòries dels facultatius. Al bell mig de
l’edifici, hi havia un pati amb tretze grans plataners, i pels voltants de l’establiment hi havia
setanta arbres, entre plàtans, castanyers i acàcies.

Figura 3_: Gravat de l’edifici primitiu del Balneari Prats. Font: Extret de l’opuscle
Establecimiento de curación y recreo. Aguas acídulas ó carbónicas de Argentona. 1851.
Google Books. (UCM).

La davallada d’aquest complex es va iniciar quan el 1882, li va aparèixer la competència de
l’Hotel Soler. El seu propietari Josep Solé, alcalde d’ aleshores, va obrir un carrer que facilitava
l’accés al Balneari Prats, però a l’hora, a les seves instal·lacions. Els propietaris del Balneari
mai van actualitzar les instal·lacions, en canvi. I a més a més va aparèixer un nou complex.
L’Hotel Solé no només contava amb unes instal·lacions més noves i modernes, també contava
amb aigua que tenia propietats minerals. Aquesta era aigua procedent de la Font del Ferro,
una concessió que provenia d’aigües Batllot. El descens de clients, instal·lacions precàries i la
zero inversió, van provocar que la família Prats, acabessin venent el complex a Leonardo Jover
cap el 1902. Aquest en veure la crescuda dels complexos hotelers, va decidir reformar-lo i
convertir-lo en xalets, “Els Xalets Burriach” (Figura 4_).
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Figura 4_: Plànol de la memòria del Doctor Leoncio Bellido y Diaz (temporada 1892). (UCM). Google Books. (AHMAR). Aquí
veiem amb tota mena de detall les diverses fonts i instal·lacions i els diversos punts de captació.
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Xalets
El Maig del 1911 s’inauguren els xalets, reaprofitant l’estructura ja existent del que havia
estat el Balneari Prats. Calia fer oblidar tot allò que recordés l’antic Balneari Prats, per
canviar la mala imatge que havia agafat l’indret en els últims anys. Per aquest motiu van fer
desaparèixer la capella que gaudia el balneari i van reutilitzar les antigues piques i llindars
de pedra per transformar-los en bancs, que es van distribuir per l’entorn del parc. Es va
trencar l’estructura geomètrica tancada, deixant circular l’aire a través de carrerons que
donaven al pati interior. També es va eliminar l’absis en forma de mitja lluna, i als extrems
s’hi afegeixen unes noves estructures que també sobresortien. (Figura 5_).

Font Picant

Figura 5_: Detall del plànol inclòs en la memòria del doctor Bellido, (UCM). S’hi pot
observar el petit absis que hi havia a la part posterior.

En total es van formar tretze habitatges repartits en quatre grans blocs, cada un amb el seu
accés independent. Els accessos als xalets, arribaven fins ben a prop dels habitatges , o
sigui que podien arribar amb cotxe fins al costat d’on vivien. Això feia empobrir la relació
amb els argentonins, ja que aquests estiuejants feien vida entre l’espai dels xalets i el parc
de la font, principalment (Figura 6_).
Durant anys, els flamants xalets de Burriac, eren llogats per a tota la temporada. S’hi
allotjaven famílies que majoritàriament anaven repetint durant diversos estius. Aquesta
regularitat va anar formant una comunitat en què es feien activitats conjuntes, festes i
excursions.
L’abandó dels Xalets va venir perquè el propietari va donar una concessió de 50 anys a una
empresa perquè explotes la mina, a part, aquesta també s’encarregava de administrar els
lloguers i contes dels Xalets. Quan la concessió es va acabar, l’empresa va decidir que no
els hi sortia a conte i van plegar. Davant d’aquest fets, els propietari va tancar-ho tot:
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Embotelladora, Font i de retruc els Xalets. Això passa cap el 1976, tot i que els masovers,
van estar vivint fins a mitjans dels anys 80, quan van ser abandonats totalment. La falta de
manteniment i la imparable activitat per part de la gent de sostreure canonades de plom i
els cablejats, va augmentar el ràpid deteriorament. Finalment van ser enderrocats el 1995.

Figures 6_: Les primeres 3 imatges es veuen clarament els Xalets amb tot luxe de detalls. Les dos següents imatges de com van
quedar desprès de l’abandó i any de deteriorament. Arxiu i Fotos Pep Padrós Marfany.

Algunes d’aquestes famílies que repetien cada any van acabar comprant uns apartaments,
en uns blocs que es varen construir molt a prop d’aquesta zona, que es coneixen com
Apartaments Burriac, actualment encara en ús com a primera vivenda.
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Aquests estan situats a escassos metres seguint l’Avinguda Burriac amunt, i en la seva
construcció es pretenia mantenir el format dels Xalets fent un pati interior (Figura 7_).

Figura 7_: Imatge dels actuals Apartaments Burriac i detall de la seva
localització. Google Maps i elaboració pròpia.

2.2.3. L’embotelladora i la Font
Embotelladora
L’aigua, en primer moment, s’embotellava d’una manera gairebé artesanal a la sala o
“cova” existent al mateix costat de la font que dona accés a les mines. Després, per
augmentar la producció, cap l’any 1955 es va fer la planta embotelladora al costat dels
xalets. Aquesta comptava amb una maquinària concreta com: un generador Field, una
embotelladora, una cinta transportadora entre d’altres. També comptaven amb tres equips
motor-bomba, per un total de 9.000 litres/hora. Tenien una potència instal·lada de 15 CV i
la seva capacitat de producció era de 24.000 ampolles/dia.

Figura 8_: Imatge de procés d’embotellament, la embotelladora i la zona de venta
d’aigua a nivell de la Font. Detall d’una de les ampolles. Arxiu família García-Luque i
Arxiu Pep Padrós Marfany.
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L’aigua de la font la despatxava personal de la planta embotelladora i, si es donava el cas que
aquest no hi era i anava algú a prendre aigua, aquesta persona podia tibar una corda que
acabava en una campaneta a l’extrem i tot seguit l’encarregat baixava per una escala de gat i
atenia el visitant. S’ha pogut constatar que l’aigua Burriach es va embotellar en ampolles i
amb etiquetes diferents, alternant la serigrafia amb les etiquetes de paper i també amb les
lletres en relleu. Darrera ja portaven la marca EBAMSA, aquesta també tenia regentava l’aigua
Font Vella. El fet de que l’empresa transportés l’aigua en camions de Font Vella, feia que les
males llengües parlessin i acusessin a l’empresa de vendre “l’aigua Burriach” amb el nom
d’aigua Font Vella. El possible poc rendiment, els diferents rumors i el fi de la concessió van
acabar provocant el tancament de l’embotelladora i la font (Figura 8_).

2.3. Intervencions a la Font Picant els darrers 40 anys
La zona de la Font Picant, des de sempre ha estat un indret on s’hi han fet actes,
esdeveniments i festejos, tant a nivell particular, en l’àmbit públic, com popularment al llarg
dels anys. De fet, en el primer aniversari del tancament de l’Embotelladora, la Font i els Xalets,
el gener del 1977, l’Associació de Veïns va convocar un esmorzar a la font per netejar-la, tot
dins d’un ambient festiu. Després d’aquests ocasionals actes d’un nivell local i popular, va ser
el 1979, quan el primer ajuntament democràtic va organitzar una festa-neteja, amb el lema
“Fem nostra la Font Picant”.
A l’any 2002 es va dur a terme la modificació puntual del pla general del la finca de la Font
Picant. Aquest fet suposava que els 87.252 m2, on està inclosa la zona de la font i la pineda,
més la part posterior, on antigament si havien aixecat el balneari, els xalets i la embotelladora,
ara passava a mans de l’Ajuntament d’Argentona. Aquest mateix any s’hi celebrà una festa
popular, “La Font Picant ja és de tots”. Mesos després es fa un concurs d’idees, per fer-hi un
projecte per potenciar i millorar la zona, amb una exposició pública perquè els assistents
poguessin votar. El resultat de les votacions populars i del jurat no van coincidir. El jurat va
considerar que la millor proposta era la de l’equip format per Afda. Escudé i Muncunill.
Finalment el projecte no va tirar endavant i no s’executà.
A partir d’aquesta data totes les intervencions seran de caire Municipal.
Els anys 2007-2008 l’Ajuntament ja va fer una rehabilitació i adequació dels accessos, la part
que va fins la font, a més de la restauració i neteja dels voltants. Aquests treballs, es van dur a
terme per un taller d’Ocupació, on hi participaven alumnes de mòduls de Jardineria-Forestal,
Paleteria i Pintura. Aquest projecte tenia com a objectiu la inserció laboral de persones majors
de 25 anys en situació d’atur.
El 2010 Pep Padrós Marfany, un amant reporter gràfic i recopilador de la història local, va
realitzar una exposició sobre la Font Picant: orígens, esdeveniments i vida d’aquesta.
Aquest mateix any es va recuperar el doll d’aigua picant, i es podia consumir directament de la
font.
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L’any 2013 Pep Padrós Marfany publica un llibre titulat: La Font Picant d’Argentona, del
Balneari Prats al Manantial Burriach (1783-2010). Aquest llibre va guanyar el Premi Burriac,
aquell mateix any.
En data de juny del 2014, l’Ajuntament d’Argentona van obrir un procés participatiu, on es
deixava dir al poble a través d’enquestes, què creien que es podia arribar a fer o què voldrien
que es fes a la Font Picant, situada el veïnat de Lladó.
A dia d’avui, Setembre del 2016, està obert una consulta ciutadana, amb un pressupost de
500 mil euros, on l’Ajuntament d’ Argentona demana al poble que triï i voti, quina proposta
agrada més i quina creuen que aportarà millores al poble. Entre elles està una Adequació de
la Font Picant. (Figura 9_).

16

Figura 9_: Imprès del procés participatiu. S’ha d’escollir 3 de les propostes que s’exposen.
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3. CONDICIONANTS

3.1.

Característiques hidrogràfiques de la zona

3.1.1. Torrents i Fonts dels voltants
Com ja s’ha comentat anteriorment la situació on es troba la font Picant, és un indret on
podem arribar a trobar una gran quantitat de torrents i altres fonts que s’escampen al llarg
d’aquesta vessant de la muntanya. El seguiment d’aquests nombrosos torrents, acaben
proporcionant la troballa de dolls o fonts d’aigua natural. Veure el Plànol 2. Torrents i Fonts.
De tots aquests torrents, els més importants són: el Torrent de Burriac que, com diu el seu
nom és el que descendeix per la cara argentonina des del Castell de Burriac. Aquest és el que
concentrà el major nombre de fonts. Es pot trobar per ordre descendent: la Font del Ferro,
Font del Grup, Font de l’Esquirol i Font de l’Esquirolet (Figura 10_).

Figura 10_: Imatge de la Font del Ferro. Com el seu nom indica, l’aigua que brolla
d’aquesta Font te un gust fèrric. Elaboració pròpia.

Just al costat nord-oest del Torrent de Burriac, trobem el Torrent de la Feu, que neix més
amunt, però el seu traçat passa per l’antiga pedrera de la Feu, d’aquí el seu nom. A mesura
que descendeix, arriba al punt en que tots dos torrents: Burriac i de la Feu, s’uneixen, formant
el Torrent de Cirers. Poc després d’aquesta unió, i seguin la línia de fonts, trobem la Font de
les Sureres.
Si es seguís la ruta que formen les anteriors fonts, es trobaria l’ última font d’aquest trajecte,
la Font del Camí. Aquesta li passa un petit torrent sense nom, just pel seu costat.
La unió dels torrents que s’ha comentat anteriorment arriben a passar per la Font Picant, fins
a desembocar a la Riera d’Argentona.
L’ última font esmentada, i de fet la zona on s’actua, està envoltada per altres dos torrents de
llargada, però també anònims. Dels dos, el que queda més proper al conjunt de fonts citades
anteriorment, també posseeix dues fonts: la més alçada a la muntanya és la Font de la Puput i
la de sota la Font d’en Míliu.
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A continuació, es pot observar un croquis (Figura 10_1), on s’indiquen els torrents i fonts dels
que s’han parlat, i la seva distribució a la vessant de la muntanya. A més, també es poden
contemplar altres punts destacats per tal de facilitar l’orientació.

 Riera d’Argentona

Figura 10_1: Croquis fet on es poden situar els diferents Torrents i Fonts. També es destaquen altres zones o punts, per una millor orientació.
Elaboració pròpia.
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3.1.2. Aigües subterrànies del Maresme
Les aigües subterrànies són les que circulen a través del subsòl dins del que s’anomenen
aqüífers. Aquests, no són més que una roca que compleix uns determinats requisits: ha de ser
porosa, com pot ser la sorra o la grava, calcària fracturada i/o carstificada.
Aquestes roques poroses poden emmagatzemar aigua als espais buits que formen els porus,
tanmateix, l’aigua pot circular a través de la roca, raó per la qual els porus han d’estar
interconnectats.
Les roques dominants entre les granítiques del batòlit del Maresme destaquen principalment
els granits que són les més abundants, seguides per la presència de granodiorites i les
tonalites. A grans trets, aquestes roques estan formades principalment per diferents
proporcions de quars i per dos grups de minerals, el dels feldspats i el de les miques (roca
plutònica de textura granulada coneguda col·loquialment com granit). Les roques granítiques
no presenten ni porositat ni permeabilitat primàries. Tanmateix, per meteorització química els
feldspats principalment (però també les miques) es transformen en minerals del grup de les
argiles. Un cop que això ha passat, aquestes roques perden la seva consistència i es
transformen en una roca alterada anomenada sauló, que és porosa i permeable. Es diu llavors
que el granit ha adquirit una porositat i permeabilitat secundàries per meteorització química.
Aquesta meteorització però, és progressiva, de manera que es presenta tota una gradació en
què des del granit sa es passa al granit alterat i al granit molt alterat (sauló).[2]

Altres manifestacions de l’activitat geotermal al Maresme. Les fonts picants

Les fonts picants són una manifestació en superfície de l’existència de condicions geotermals
en profunditat. Són picants perquè contenen elevades concentracions de CO 2 en solució.
L’origen d’aquest CO2 està relacionat amb el caràcter freqüentment bicarbonatat càlcic de les
aigües subterrànies. Quan aquestes aigües circulen a grans profunditats a través de falles (en
el cas del Maresme a més de 10 km) s’escalfen a causa del calor intern que dissipa el planeta i
assoleixen elevades temperatures. A aquestes temperatures els gasos són menys solubles,
però les aigües geotermals es troben en un sistema tancat a gran profunditat que impedeix la
volatilització d’aquests gasos. Tanmateix, quan les aigües pugen a la superfície, el sistema
deixa d’estar tancat i part dels bicarbonats passen a CO2, que es volatilitza i ascendeix. Quan
aquest gas puja entra en contacte amb les aigües subterrànies més fredes dels aqüífers més
superficials. Els gasos a baixa temperatura són molt solubles en aigua, de manera que el CO 2
es dissol en l’aigua dels aqüífers superficials i dóna lloc a àcid carbònic (H 2CO3) que immediatament es dissocia en 2H+ (que li dóna acidesa) i H2CO3–. Quan aquesta aigua surt a través
de les fonts es volatilitza parcialment CO2, i el seu característic tast picant es causat pel punt
d’acidesa prèviament adquirit.
[2]

Agència Catalana de l’Aigua. “Fitxa de caracterització, Anàlisi de pressions, Impactes i Anàlisis del risc d’incompliment. masses d’aigua
subterrània de Catalunya; Maresme 18”
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3.1.3. Mines i Pous [3]
En el primer punt d’aquest apartat, s’ha dut a terme un recorregut per el vessant sud-oest que
envolta Argentona. Com s’ha dit, és una part amb una elevada quantitat de torrents i fonts
d’aigua. Tots aquests s’acaben trobant a la Font Picant, situada al punt més baix d’aquest
conjunt hidrogràfic. És per aquest motiu que trobem una elevada quantitat de mines i pous.
A la següent Figura 11_, es veu clarament la localització d’aquestes estructures i la seva funció
i/o característiques:

Figura 11_: Mapa esquemàtic on es localitzen els diferents pou i comunicació entre algun d’ells. Plànol Francisco Alzina.
Elaboració pròpia.

1 Aquesta primera construcció es tracta d’un pou, on actualment encara es pot trobar el
nivell d’aigua picant. Aquesta brolla directament de les pedres, descendint fins el final
d’aquest (Figura 12_). Com es pot veure en el plànol anterior, està comunicada a través d’una
mina fins l’antiga gruta on s’embotellava l’aigua en els seus inicis (Figura 13_). A mesura que va
començar a baixar el nivell d’aigua es va haver d’anar fent el pou més fondo.
Aquest pou està constituït per dues tapes, a part de la que es troba a la superfície. El motiu
d’aquestes dues tapes, és per l’alliberament de gasos, provinents del minerals del subsòl.
2 La següent figura també es tracta un pou. Actualment sec i quasi oblidat, estava
comunicat amb altres elements per dur a terme tot el procés d’embotellament.
3Aquesta estructura es troba quasi enterrada, fet que dificulta saber les seves dimensions i
forma. Tot i estar una mica més apartada que els altres elements, es creu que les seves
funcions podien ser dues: un conducte de ventilació de les mines i pous o una mina.
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4 Tot i ser inaccessible avui dia per la quantitat de vegetació existent, es coneix que aquesta
quarta estructura es tractava d’un pou, però aquest d’aigua dolça. En les activitats de
l’embotelladora, l’aigua corrent o dolça, era molt utilitzada. Principalment durant les tasques
d’esbandida i neteja de les ampolles de vidre. L’aigua d’aquest arribava al punt desitjat per
gravetat.
5Com s’ha comentat abans, aquest punt va ser el primer on s’embotellava aigua d’una
forma manual. Amb els anys es va construir la mina que comunica amb el pou de més amunt.
6 L’ultima estructura es tracta d’un pou d’aigua dolça. Aquest es va deixar d’utilitzar, ja que
es va contaminar degut als “pous morts” de les latrines dels Xalets.

Figura 12_: Imatges detalladles de l’interior del pou 1 i croquis d’aquest. Arxiu i
Elaboració Francisco Alzina.
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Figura 13_: Plànol detellat i Imatge de l’interior de la mina que comunica el pou 1 amb el 5. Arxiu Francisco Alzina.

A dia d’avui el subministrament d’aigua Picant està tallat per motius de seguretat, ja que s’han
trobat nivells de manganés per sobre del recomanat. Encara que durant l’època que se servia
com a aigua medicinal, no es recomanava beure’n més de 5-7 gots depenent de la persona, ja
que les qualitats reforçants que aportava als ossos, es convertien en “agarrotaments” i petites
paràlisis de les cames, si se n’abusava. Tot i aquest tret puntual, aquest subsòl conté una
riquesa i varietat mineral digna de ser estudiada. De fet, no és l’única font dels voltants amb
característiques i propietats minerals
Gent gran del poble expliquen que antigament darrera els Xalets tot eren vinyes. El vi que es
produïa tenia les característiques gustatives d’un vi d’agulla i un remarcat toc picant.
Si es surt d’aquesta zona, no és l’únic mineral o element que s’ha trobat. Pels voltants s’han
trobat mostres de pirita, coure i fins hi tot corrien rumors que fins i tot plata.
3

3.2. Vegetació forestal potencial
Argentona, igual que la major part de poblacions del Maresme, gaudeix de la frondositat i
opulència dels boscos que l’envolta. La zona d’intervenció es troba als peus del Castell de
Burriac i circumdat per masses boscoses. Aquesta exuberància de la qual gaudeix la zona, es
pot considerar jove, ja que anys enrere havien estat vinya, altres camps de conreu o zones
amb quatre espècies aïllades. Tot i la seva prematura edat en comparació amb altres boscos,
es pot dir que compta amb totes les característiques d’un bosc mediterrani. Acostumat als
estius calorosos i secs, i als hiverns suaus, però humits i plujosos. Trobem una gran diversitat
d’espècies molt comunes en aquestes condicions. El tipus de vegetació pot anar des de
boscos a arbredes, petites sabanes, matollars i praderies; aquesta gran varietat de paratges,
arriben a crear “mosaics” fascinants per contemplar.
[3]

Obtenció de la informació a través d’una conversació oral amb el senyor Francisco Alzina.
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Molta de la vegetació mediterrània és escleròfil·la ( de fulles dures) i petites, condició que les
ajuda a reduir les pèrdues d’aigua i a poder prosperar en aquest hàbitat. Els arbres de fulla
perenne més comuns que podem trobar són: l’alzina (Quercus ilex), l’alzina surera (Quercus
suber) i el pi pinyoner (Pinus pinea), entre els més destacats. Tot i així, en les zones del bosc
més humides i fresques, en les obagues, s’hi estableixen arbres de fulla caduca, on
destacaríem varietats de roures (Quercus petraea, Quercus pubescens...) i l’avellaner (Corylus
avellana).
Pel que fa a espècies d’alçades més reduïdes, la diversitat augmenta exponencialment. En el
sotabosc d’aquests boscos es pot passar de la presència de líquens, molses i falgueres, a una
massa d’arbustives com el bruc (Erica arborea) i el marfull (Viburnum tinus) o fins i tot trobar
cortines de plantes enfiladisses com la heura (Hedera hèlix) i la rogeta (Rubia peregrina).

4.

SITUACIÓ ACTUAL

Actualment l’espai que ocupa tot el terreny de la Font Picant no té els aires medicinals i de
benestar que aportava el Balneari, ni és una zona d’habitatges com quan hi havien els antics
Xalets i encara menys te l’activitat empresarial que aportava l’embotelladora. Avui dia és un
espai recuperat pel poble i que és aquest qui el viu a la seva manera. La seva localització no
merma el fet de que en un moment o altre, puguis trobar algú gaudint-ne. Segurament és el
seu caràcter forestal i la seva història, tan antiga com més moderna, la que fa d’aquest, una
part icònica d’Argentona. Observant el Plànol 5.1. Situació Actual es pot tenir una imatge més
definida de com és aquest indret.
Actualment, només funciona una de les tres aixetes que hi ha, ja que de les dues dels extrems
brollava l’aigua picant. Aquesta tercera, la del mig, es pot veure aigua de xarxa. El motiu de
que s’hagi tancat el subministrament d’aigua picant, és pel fet que durant una anàlisi es va
trobar una concentració de manganés excessiva segons els índex de la OMS. Es desconeix
l’origen d’aquest mineral, i davant d’aquesta incertesa es va decidir tancar el
subministrament.
4.1. Estudi d’emplaçament
Segons els criteris enumerats anteriorment, establirem la zona d’actuació únicament a la part
endinsada de la Font Picant, esplanada on s’aixecava tant el balneari i els posteriors xalets
com l’embotelladora, i la part de bosc més jove on s’amaguen alguns d’aquests antics records.
Com que la forma de procedir és diferent segons la tasca a dur a terme, en aquest treball es
parlarà d’on es situen les diverses accions. La dificultat per trobar mapes o plànols on es
puguin veure clarament els diferents punts on es vol intervenir ha estat una de les
constatacions més decebedores.Degut a aquesta situació la imatge que es mostra a
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continuació és un antic plànol modificat de tal manera que s’evidenciï i sigui més fàcil la
localització de les actuacions. En el Plànol 4. Àmbit d’actuació es veu clarament on es centra
principalment la intervenció.
Les zones d’actuació apareixen en el pla urbanístic com a “sòl no urbanitzable”. S’ha expressat
així entre cometes, ja que en altres intents d’intervencions en aquesta mateixa zona es
pretenia construir i edificar. Tot i això, i sabent que la nostra intervenció també entrarà en una
zona forestal, no es pretén construir, sinó arreglar i habilitar passos i camins, i recordar
antigues edificacions històriques pel poble d’Argentona.

4.2. Estat actual de les edificacions
Actualment encara queden restes visibles de l’antiga activitat de la zona i aquesta es
manifesta amb la presència d’antigues construccions de l’embotelladora i els seus diferents
elements usats durant tot el procés d’envasament.
Totes aquestes restes es mantenen dretes i en suposat bon estat, però és evident que el pas
del temps, l’erosió de la pluja, la crescuda de certa vegetació i la presència de persones amb
poc grau de civisme i respecte, han ajudat en el deteriorament d’aquestes estructures. Tot
seguit s’exposaran fotos i una breu explicació. També es pot consultar el Plànol 5.4. Situació
d’Estructures Vigents per localitzar i orientar les diferents restes.
Dipòsit
Aquest es localitza al costat del porxo, fa uns 6,10 m de diàmetre i una alçada 4,5-5 metres. La
seva funció era la d’emmagatzemar aigua de xarxa. Aquesta no tenia propietats minerals, i
s’utilitzava principalment per netejar les ampolles de vidre. Les ampolles quedaven
emmagatzemades en gran piles, i acostumaven agafar pols. Abans d’introduir la valuosa aigua
picant, amb l’aigua d’aquest dipòsit les rentaven, assegurant-se així la qualitat del seu
producte.(Figura 14_)

Figura 14_: Dipòsit localitzat al costat del porxo. Elaboració pròpia.
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Altres dipòsits
Més amunt, al costat del porxo, trobem dos dipòsits de 2 m de diàmetre aproximadament.
Aquests reposen sobre uns recolzaments que queden protegits i les tapes d’aquests
sobresurten. La funció d’aquests dos dipòsits és incerta, encara que per la proximitat amb
elements d’aigua com mines, es creu que contenien aigua picant, procedent d’aquestes.
Actualment són estructures esposades als elements i el deteriorament, a part dels mals usos i
plens de brossa que hi deixa la gent. Aquestes restes estan molt velles i ja es poden veure
clars signes d’ enfonsaments (Figura 15_), per aquest motiu s’hauria de prohibir pujar-hi.

Figura 15_: Altres dos dipòsits que es troben per sobre de l’anterior. Elaboració pròpia.

Antigues restes de mines i pous
El curs d’aigua picant, al llarg dels anys i de la seva explotació, va ser cada cop més profund,
fet que obligava a perforar més i/o trobar altres localitzacions on l’extracció fos més fàcil. Les
funcions d’aquestes construccions podien ser les d’un pou per extreure aigua, forat de
ventilació per les mines i grutes o distribuïdors d’aigües. Aquestes estructures s’han trobat
escampades per tota la zona( Figura 16_ i Figura 17_).

Figura 16_: Detall d’altres estructures que es poden trobar al llarg de la zona que ocupava l’antiga Embotelladora.
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Figura 17_: Detall d’una estructures que es poden trobar al
llarg de la zona que ocupava l’antiga Embotelladora.

Porxo
Aquesta estructura és el senyal més visible actualment, de què en aquesta zona s’hi duia a
terme alguna activitat. El porxo fa uns 22 metres de llarg per 13 d’ample. Actualment és l’
única estructura que va ser restaurada en el seu moment, i a dia d’avui es pot gaudir al cent
per cent sense el perill que podria suposar la comparació amb l’estat de les altres.(Figura 18_)

Figura_18: Imatge frontal de l’estructura del porxo.
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La majoria d’edificacions estan en un estat delicat, degut a diferents desperfectes causats per
el deteriorament. Davant d’aquesta situació i amb la plena intenció d’evitar possibles danys
per sediment o enderroc de l’estructura, es recomanarà que no s’hi accedeixi i es proveirà
d’una tanca per evitar el pas.

4.3. Localització d’antigues construccions

Com s’ha comentat en apartats anteriors de la memòria, l’enderroc de les grans edificacions
de la zona es va produir degut al seu abandó, deteriorament i mal ús. Aquest fet fa que la
situació, posició i forma d’aquestes, sigui poc més que una tèrbola idea, que només es pot
aclarir amb la companyia d’antics plànols, no sempre a l’abast de tothom. Amb l’ajuda
d’aquest plànols modificats, es pot percebre la magnitud que havien arribat a posseir
aquestes edificacions (Figura 19_). (Plànol 5.3. Situació d’Antigues Estructures)

Figura 19_: Plànol on s’indica la localització de les antigues estructures dels Xalets i l’Embotelladora. Plànol Francisco
Alzina. Elaboració pròpia.
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Balneari i Xalets Burriac
En apartats anteriors s’ha explicat que les dues edificacions van compartir el mateix espai,
encara que en usos i moments molt diferents. Tot i que principalment s’ha traçat les
dimensions dels antics Xalets, com s’ha detallat anteriorment, aprofitaven la superfície i part
de l’estructura principal del Balneari, aplicant clarament canvis destacables en la seva
geometria.

Embotelladora
La superfície total que englobava les instal·lacions de l’embotelladora a dia d’avui no es poden
percebre amb tota claredat, però si podríem fer-nos una idea d’on es situava per la presència
fixa d’un antic porxo (restaurat) que, degut a les seves mides ens permet adonar-nos de la
magnitud de les infraestructures que rodejaven l’embotelladora per les restes encara presents
avui dia, de dipòsits i mines, entre d’altres excedències presents. Tot i així, l’embotelladora
s’allargava aproximadament fins arribar al pas d’accés als Xalets Burriac.

4.4. Situació de la plantacions antigues i vegetació actual
Des d’un principi la carència d’informació i la dificultat per obtenir-ne, ha estat un
inconvenient per poder interpretar la magnitud de tot el que havien arribat a ocupar les
edificacions. L’observació i estudi dels diferents arbres que avui dia encara estan en peu i les
diverses formes i línies que entre ells dibuixaven, han estat clau per arribar a comprendre tant
els diferents espais, com la funció que tenien aquestes agrupacions d’arbres.( Figura 20_)

1
2
1
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4
Figura 20_: Croquis on s’indica la localització i forma de les antigues i actuals plantacions d’arbres. Elaboració pròpia
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1  Aquesta primera alineació d’arbres correspon a l’avinguda de plataners que hi ha des de
l’entrada fins a la zona d’actuació. Aquests servien per donar la benvinguda als qui arribaven
fins l’antic Balneari o els posteriors Xalets.
2 La següent agrupació té dues funcions: les primeres 3 parelles d’arbres, formaven un
passadís que desembocava davant dels Xalets. Era accessible pels cotxes dels particulars.
L’altra renglera, més propera al mur, tenia la funció de barrera vegetal per separar les
activitats de l’embotelladora amb la vida als Xalets.
3 La tercera massa arbòria que trobem és la que es troba en una forma geomètrica.
Aquesta es localitzava dins del pati interior dels Xalets, i el fet de que hi hagin arbres de color
marró, representa que ja no hi són.
4L’ última formació que trobem, també té exemplars que actualment falten. La funció és la
mateixa que la que tenen els arbres situats en la posició dos. Servien per fer un passadís fins
arribar al Xalets per la part del darrera. Encara que aquesta última agrupació té més individus
que l’esmentada anteriorment. Les dues compartien el caràcter senyorial que es volia donar a
l’arribada als Xalets.
5La plantació de pins antigament estava molt lligat a la pagesia. Antigament els voltants de
la Font Picant hi havia vinya. Quan es decidia treure-la es plantaven pins. Així és com aquesta
pineda i la major part de pins dels voltants d’Argentona han arribat al lloc on són avui dia.

A part d’aquestes plantacions clarament visibles, si ens endinsem cap a la zona que el bosc ha
començat a reclamar, podem arribar a trobar un conglomerat d’espècies vegetals descrites i
anomenades anteriorment, però sorprenentment d’altres que no es pot explicar què hi fan
allà o simplement com hi han arribat, si no fos pel conegut passat de l’indret on estem
actuant. En el Plànol 5.2. Vegetació Actual pots observar com s’ordena aquesta vegetació.
Aquests individus són restes de la memòria d’antics jardins i patis, que ara, fruit de l’abandó i
del pas del temps, podem trobar dins d’un bosc amb les condicions i característiques que hem
explicat. (Figura 21_)
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Figura 21_: Exemplar de Mimosa (Acacia dealbata) , Tradescantia virginiana, Robinia pseudoacacia i Pitosporum tobira, trobats
per els voltants de la zona intervinguda. Elaboració pròpia.

4.5. Camins, accessos i altres estructures

Les instal·lacions de l’embotelladora no quedaven limitades a partir del porxo. Com s’ha
comentat en apartats anteriors. Tenien disponibilitats d’altres estructures com dipòsits i
mines. Per accedir-hi, es van habilitar unes escales de pedra, que avui dia ja estan malmeses i
menjades per la vegetació i l’erosió. Les escales de pedra no són l’únic element d’aquest
material que es conserva. De fet, als marges de les escales que es dirigeixen cap al bosc encara
es pot trobar el què havien estat antigues jardineres i parterres (Figura 22_).
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Figura 22_: Imatge detallades del camis i escales, amb el seu estat actual. Elaboració pròpia.

Si ens fixem en la part que ocupaven el xalets, encara es mantenen les escales que conduïen a
l’entrada d’un dels habitatge i també donava accés a un petit pati exterior que quedava
darrera del complex. Aquí encara hi queden traces d’aquest espai més privat dels Xalets, ja
que es conserva una jardinera de pedra i en forma de mitja lluna, que deuria delimitar aquest
pati. (Figura 23_)
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Figura 23_: Plànol amb imatges que situen una antiga jardinera del pati superior dels Xalets. Plànol i Arxiu Fransico Alzina.

4.6. Usos
La Font Picant és una zona, on tot i estar una mica apartada del centre del poble, sempre hi
trobem algú. Normalment, aquesta activitat es concentra a la part inicial de la font i a la
pineda. En aquestes zones s’hi pot trobar: gent passejant i jugant amb els fills, passejant el gos
o fins hi tot en festes i activitats d’esbarjo de particulars i esplais. A la zona on s’actua és més
freqüent trobar gent jove amb instruments, com ara guitarres, caminants o “runners” que
agafen aire per continuar la seva ruta i altres particulars traient el gos. En el Plànol 5. Entorn
es poden arribar a veure la quantitat de camins que hi ha i que s’han arribat a fer del pas de la
gent. Tot i que el rang d’edats és molt variat, tothom gaudeix d’aquest indret a la seva
manera, encara que les generacions més joves no són conscient de què havia arribat a existir
en aquest lloc.
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5.

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

En aquest apartat del document s’exposen les bases de la proposta del projecte, s’especificarà
exactament les diferents actuacions i s’aportarà la informació tècnica necessària per entendre
com s’implantarà el projecte (espais a netejar, camins, espècies vegetals...).
A partir de tota la informació recollida i exposada en els apartats anteriors, i havent identificat
i esbrinant l’emplaçament de les diferents construccions, s’elaborarà una proposta que no
només realci i faciliti l’accés a les restes arquitectòniques, sinó que també ajudi entendre al
visitant l’espai on es troba i sàpiga què hi havia hagut i què n’hi havia format part. El
desenvolupament d’aquesta actuació es durà a terme sempre sota criteris paisatgístics i
integradors amb l’entorn i tindrà en compte el caràcter forestal i l’ús actual per part dels
transeünts.

5.1. Idea de l’actuació
La proposta es basa en fer descobrir, recordar i entendre què havia estat aquest espai en un
temps passat i esplendorós. Netejant i localitzant les antigues restes de l’indústria
embotelladora d’aigua picant, i marcant i ubicant la situació del balneari i els posteriors xalets,
es vol provocar que el visitant pugui arribar a conèixer l’espai, amb les diferents etapes
succeïdes al llarg dels anys.
Per fer possible aquesta idea, es proposa habilitar una sèrie de camins al llarg de les
edificacions. Molts d’aquests estaran formats per antics passos delimitats amb graons i
voreres de pedra, que formen part d’aquestes restes que es vol ensenyar. Eliminant vegetació
invasora, resultat de les moltes activitats per part de la gent durant anys, i habilitant camins,
s’arribaran a formar noves visuals, per no perdre ni un detall d’aquest indret.
Es crea així un nou punt de vista que fins ara només el tenien els més ancians o entusiastes del tema.
En cap moment es pretén que aquesta actuació surti de l’espai delimitat com a Font Picant. El que es
pretén, com s’ha dit en tot moment, és entendre’l i descobrir les mil i una històries i relats que
compren aquest espai. Com ja s’ha comentat, en cap moment es vol pertorbar aquest entorn forestal,
ni tampoc es vol canviar els diferents usos que se’n fan.
La presència de vegetació és obvia degut a situació on es durà a terme la proposta. Però la principal
tasca serà la d’ alliberar les restes d’edificacions de l’asfixia que produeixen certes plantes enfiladisses,
arbustives i arbòries, ja que aquestes poden malmetre l’estructura ja delicada i provocar que
l’edificació cedeixi pel sobrepès. La nostra aportació pel que fa a enjardinaments, serà la recuperació
d’una antiga franja de jardí dels Xalets, en forma de mitja lluna i els marges de les escales de pedra que
condueixen fins els dipòsits. En aquests espais s’hi col·locaran espècies que necessitin un baix
manteniment i puguin ser el més semblants el que hi havia estat plantat en els jardins de l’època.

De cara a recordar i/o descobrir on havien estat els Xalets, es vol col·locar una sèrie de
travesses de fusta perquè ajudin en aquest procés. De fet, es pretén, fer un cobriment de
prats salvatges per tal de delimitar aquesta part remarcable, que serà una de les intervencions
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més vistoses. Per una altra part, l’antiga embotelladora farà honor al seu nom. Des de l’inici
de l’entrada a la Font es col·locaran una sèrie d’estàtues metàl·liques, que més endavant
s’explicarà amb més detall en què consisteixen. Un cop s’arribi a l’alçada de l’antiga
embotelladora, es podrà observar una sèrie de planxes metàl·liques, que vistes des de punts
determinats, s’alineen per arribar a crear unes siluetes. També tracen el que havien estat les
dimensions de l’embotelladora, amb l’ajuda d’uns peculiars bancs. Les estructures tindran
una segona funció. Aquestes contindran informació més concreta de l’actuació, la història i
informació del paratge on estan. Amb el Plànol 6. Proposta, es veu el total que engloba la
proposta.

5.2. Recuperació de la traça de les edificacions
Tot i que per a molta gent d’avançada edat era evident i conegut l’existència de construccions
com els Xalets i l’Embotelladora en la zona d’actuació, molt pocs, per no dir quasi ningú, sabia
del cert i amb exactitud la situació, orientació i forma d’aquestes construccions.
La recuperació d’aquests antics traçats ha estat possible gràcies a recerca de plànols i a l’ajut
proporcionat per la gent més gran d’Argentona, que en tot moment m’han ofert les seves
vivències i memòries, a més de documentació, fotografies i plànols, alleugerant així aquesta
odissea. Veure Plànol 6. Proposta Reinterpretació i Actuació sobre les antigues Construccions.
Balneari i Xalets Burriac
Trobar la manera d’expressar i representar les magnituds que havia arribat a tenir aquesta
construcció, d’una altra manera que no fos amb la seva visualització a través de fotografies
era el més difícil. En tot moment l’actuació que es volia fer havia de representar, i definir els
marges ocupats per els Xalets sense que aquesta afectés a l’harmonia de l’indret ni els usos
que ha arribat a tenir en aquest moment. Aquest intent d’harmonització, es vol aconseguir
amb la col·locació d’unes travesses de fusta, que jugant amb la seva forma i la dels antics
Xalets, delimiti i sigui comprensible la grandària d’aquests (Figura_25). També s’ha considerat
imprescindible la plantació dels exemplars de Plataners (Platanus x hispànica) que s’han
perdut amb el pas del temps, per restaurar el que havia estat l’ arbrada del pati interior i
l’entrada posterior dels Xalets i acabar de culminar així la nostra reproducció del que havien
estat aquestes edificacions i els seus detalls més representatius.
Per concloure aquesta intervenció es sembrarà una barreja d’espècies per arribar a formar un
prat. S’hi barrejaran tres espècies: una gramínia resistent que formi una base (Cynodon
Dactilon), també afegirem Bellis perennis, que ens donarà un toc floral i vistos, i també
incorporarem Lotus creticus a la barreja, ja que aquest és molt resistent a la sequera i també
proporcionarà el seu toc groguenc. Amb aquesta intervenció es pretén fer més confortable el
fet de redefinir aquest espai i l’harmonització dels materials introduïts (Figura 24_).
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Figura 24_: Croquis de l’aspecte aeri final després de la intervenció a la part dels Xalets. Elaboració pròpia.

Figura 25_: Imatge final de com es podrá estar després de la intervenció. Elaboració pròpia
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Embotelladora
L’existència del porxo restaurat en el seu moment, i les altres restes del que havia englobat les
instal·lacions de l’antiga Embotelladora facilitaven la feina a l’hora de fer-se una idea de què
havia ocupat aquesta infraestructura. Tot i així impedia i dificultava l’actuació, per por a
saturar i/o congestionar l’espai. Per aquest motiu s’ha procurat escampar dita actuació.
Des de l’entrada de la Font Picant, es podran trobar diferents escultures fetes amb planxes de
ferro, que simulen una part de la silueta del que havien estat ampolles d’aigua del “Manantial
Burriach”(Figura 27_). Seguint aquestes figures, s’arribarà a la part de l’antiga embotelladora on
s’emmagatzemaven i carregaven als vehicles per la seva distribució. Una altra sèrie de figures
ens conduirà pel mig de la pineda i ens farà pujar per les escales que finalitzaven davant dels
Xalets (Figura 26_).

Figura 26_: Localització i recorregut que es podrà fer seguint les figures de ferro. Plànol
de fons Fransico Alzina.

Figura 27_: Imatge final detallada de com quedaran les figures un cop instal·lades. Elaboració pròpia.
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Escollint el camí que es vulgui, quan el visitant orienti la vista cap a l’espai que ocupava
l’embotelladora, podrà contemplar com unes altres planxes de ferro juguen amb l’espai i la
seva forma, per acabar fent, aquest cop sí, siluetes completes d’ampolles del “Manantial
Burraich”.
Aquesta visual només es podrà tenir des de certs punts, quan l’alineació d’aquestes planxes
junt amb l’orientació correcte del visitant crearan aquestes formes. La funció desitjada
d’aquestes peces, a part de jugar amb les visuals, serà la de panells informatius on s’explicarà
molta informació sobre el lloc on ens trobem, orígens i detalls històrics.
També es vol, que les mateixes planxes puguin tenir la capacitat de poder albergar
exposicions a l’aire lliure, tant de fotografia, pintures i altres manifestacions artístiques.
D’altra banda paral·lel a aquestes estructures metàl·liques, unes peces de formigó amb una
làmina de fusta clavada al costat simularan els antics punts de càrrega i descàrrega de
camions de l’embotelladora, a més de fer la funció clara de bancs (Figura 28_).

Figura 28_: Imatge detallada de l’aspecte final del bancs de formigó i detall del que s’ha fixat per crear-los. Elaboració pròpia.
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5.3. Treballs sobre la vegetació
5.3.1. Actuacions amb la vegetació existent
Desbrossar i Eliminar
La vegetació que ara mateix hi ha a les rodalies de les diferents restes de les edificacions fa
perillar les estructures, bàsicament perquè moltes d’elles són enfiladisses, fet que pot
arribat a provocar problemes de sobrepès a una estructura ja perjudicada. D’altres són
especies amb arrels molt superficials i agressives, que pot afectar als ja vells fonaments, o
simplement causar esquerdes amb les arrels per la recerca d’aigua i humitat (Figura 29_).
Encara que la seguretat és un dels principals motius per dur a terme aquesta tasca, la
neteja i destacament d’altres restes relacionades amb l’antiga embotelladora, facilita la
comprensió de l’indret on ens trobem, junt amb la creació de noves visuals.
Tanmateix, s’haurà de desbrossar per tal de millorar el pas de camins forestals ja existents
i de nova creació. No obstant, també s’hauran d’obrir clarianes entre la vegetació més
densa en els punts indicats, per tal de poder gaudir de la perspectiva desitjada.

Figura 29_: Imatges detallades de la densitat de vegetació i exemplars perillosos per els
visitants i les edificacions. Elaboració pròpia.
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Poda de reformació
Els plataners (Platanus x hispànica) que podem trobar a tota l’esplanada, són exemplars
majestuosos a qui se’ls va practicar una poda de formació amb la idea de crear ombra, quan
eren joves, però l’abandonament dels darrers anys ha generat unes estructures
desequilibrades i en algun cas amb cert perill estructural (Figura 30_). Aquesta exagerada
crescuda ha provocat que les branques siguin primes i molt llagues, circumstància que ha
provocat que moltes d’aquestes es dobleguin, amb el perill que es trenquin i provocar algun
accident. Per aquest motiu se’ls hi aplicarà una poda de reformació que consistirà en reduir
les branques 3-4 m per tal de millorar la seguretat i poder arribar a generar més ombra.

Figura 30_: Imatge actual dels exemplars de Platanus x hispanica amb les copes
desequilibrades. Elaboració Pròpia.

Netejar i recuperar
El que es pretén amb aquesta actuació es recuperar tot el que ha quedat soterrat sota
capes de restes vegetals, terra i plantes. Escales, jardineres, murs... són algunes de les
restes que estan amagades (Figura 31_). Alliberar aquestes traces ajudarà a ordenar i
netejar aquest indret i a poder arribar a fer-nos una idea de com havia arribat a ser. Plànol
6.1. Proposta Vegetació, engloba les diferents tasques a l’actual vegetació.

Figura 31_: Imatge d’una de les jardineres que s’haurà de netejar.
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5.3.2. Implantació de la nova vegetació

A l’hora d’implantar nova vegetació en un nou indret, el més habitual és haver de fer una
sèrie de tasques per tal d’habilitar el terreny en bones condicions, ja que així assegurarem
el màxim confort i ràpida adaptació al nou espai. Conèixer bé les característiques dels
exemplars amb els que treballarem com: mida, alçada, planter..., i saber el tipus i l’espècie
de planta que són, ens facilitarà escollir l’època, zona i densitat que necessiten aquestes
plantacions per sobreviure un cop acabada la nostra tasca.
A continuació s’exposarà el procés i els detalls.

1. Preparació del terreny
El sòl de la zona d’actuació, la part on es localitzaven els antics Xalets, és un terreny
molt compacte, on les activitats vinculades amb l’enderroc i neteja a les estructures
van afavorir aquesta situació. Per aquest motiu s’hauran dur a terme tasques de
llaurat del sòl, no només per l’afavoriment del desenvolupament dels prats, si no
també facilitar els nous exemplar de plataners (Platanus x hispanica) el seu
desenvolupament radicular. Cal remarcar que un bon llaurat serà primordial per els
prats i arbustos.
Tot i que la compactació és un greu problema que dificulta el dimensionat de les arrels,
l’empobriment de matèria orgànica de la terra també és un problema, ja que tant els
arbres com els prats, els més probable és que pateixin mancances de minerals. Un
adobat amb base de fems serà el més adequat per suplir aquest dèficit.
Aquesta aportació no només ajuda en la nutrició de les plantes, sinó que també
afavoreix l’equilibri del sòl, ja que regenera l’activitat microbiana i l’ecosistema en
general, augmentant també així la capacitat de retenció d’aigua per part del sòl.
Respecte a les jardineres i voltants de les escales, després de la neteja de vegetació i de
remoure la petita porció de terra, se’ls afegirà sorra amb matèria orgànica, per evitar
mancances a les noves plantacions.
2. Selecció i Subministraments vegetació
L’entorn del qual estem envoltats ja ha estat comentat, per això la tria dels individus i
espècies que plantarem han de poder suportar les condicions d’aquesta zona. A part
d’aquests, l’altre criteri que s’ha tingut en compte a l’hora d’escollir aquestes espècies
de plantes herbàcies i arbustives, és que fossin exemplars d’espècies comunes en els
jardins d’aquella època. Encara que també s’ha tingut en compte un punt de vista
estètic Aquesta aportació. És un altre detall a l’hora de tornar a fer reviure aquest lloc.
Amb els exemplars arboris passa exactament el mateix, encara que aquest detall pot
ser més comprensible a simple vista, per la quantitat d’exemplars existents.
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18-20 cm ø, 3,5-4,5 m d’alçada de forma: copats

- Plataners (Platanus x hispànica):
a 3 m i en pa de terra.
- Barreja prat:

Cynodon dactylon: 60%
Bellis perennis: 20%
Lotus creticus: 20%

- Jardineres i parterres:

Clivia miniata i Agapanthus africanus
Vinca major i Vinca difformis: alveols
Ophiogon jaburan
Ruscus aculeatus

3. Plantacions, Sembra i taula d’Implantació
A l’hora de sembrar la nova vegetació, seran els exemplars d’arbres els que donaran
més feina, ja que el forat haurà de fer de 1 x 1 x 0,60 metres.
La resta espècies es farà manualment després de les preparacions del terreny. L’epoca
de l’any, serà preferiblement a la tardor, en el cas de plantes i arbres. Pel que fa els
prats, el moment idoni serà per la primavera. El reg de suport un cop feta la plantació
és imprescindible. Tots ells hauran de passar un periòde de control i regs de suport, per
tal d’assegurar i verificar la seva adaptació al nou entorn (Taula 1_).

Noms

Situació
Mapa

Format

Mides

Marc,
Densitat
Dosi

Superfície
Disponible

Quantitat
per espai

Platanus x hispànica

5

Pa de
terra

20

-

-

7u

Cynodon dactylon
Bellis perennis
Lotus creticus

6

Sembra
directe

-

35 gr/ m2

643,35 m2

22,750 kg

Clivia miniata
Agapanthus africanus

1

CT

40/60

3u/ml

27 ml

9u

Vinca major
Vinca difformis

2

Alvèols

-

12-14 m2

12 m2

144-168 u

Ophiogon jaburan

4

CT 1L

10/20

3u/ m2

24 m2

72 u

Ruscus aculeatus

3

CT 2.5L

10/20

4u /m2

3,5 m2

14 u

Taula 1_: En aquesta taula es podrà trobar informació més detallada a l’hora de dur a terme el subministrament i implantació.
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4. Localització de la nova vegetació

Figura 32_: Croquis detallat de la localització de la nova plantació. Elaboració pròpia.

5.4 . Recorregut traçat i visuals
La creació de nous camins a través del bosc serà una tasca poc freqüent, ja que actualment
ja n’hi ha molts, formats pel simple pas de la gent. Aprofitant ja aquesta presència, traçarem
el recorregut que sigui més adient i s’adapti amb les intencions que es tenen. Quan sigui
necessari barrar el pas o delimitar un espai, s’instal·larà una tanca d’estaques de fusta (Figura
33_). Aquestes estaran col·locades en diagonal, dificultant el pas entre elles per tal de no
accedir a zones perilloses, com podria ser una antiga construcció, o per guiar i facilitar la
continuació a través del recorregut.

Figura 33_: Imatge final d’un traç del recorregut amb la guia de les estaques.
Elaboració pròpia.
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Els passos o camins de bosc se’ls hi ampliarà els marges fins arribar al metre; la intenció és
facilitar el pas, sense recrear-se i espatllar l’encant d’aquests corriols. L’ampliació també es
farà de cara cap amunt del camí, perquè el visitant no hagi d’anar esquivant branques i
troncs que destorbin el recorregut.
Durant el recorregut, hi haurà punts d’observació que oferiran la possibilitat de veure restes
del que havia englobat les activitats de l’embotelladora, ajudant a entendre i comprendre
l’indret on es troben. En el Plànol 6.2. Proposta Camins, es veu el recorregut que s’ha pensat
i les visuals que es creuen més interessants per els visitants.

5.5. Restauració d’antigues escales
S’aprofitarà la restauració d’aquestes escales per comunicar-ho amb la resta del recorregut
que es vol fer. Es pretén restaurar aquestes estructures amb el mateix material del qual
estan fetes. A més per facilitar l’ascens a tots els públics les mateixes barreres de fusta que
s’utilitzaran per les delimitacions dels camins, aquest cop faran l’ús de baranes. A la següent
Figura 34_ es pot tenir una idea de com van ser, com són i com seran.

Figura 34_: Imatge on es veu els diferents estats de les escales i el seu estat final. Elaboració pròpia.
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6. VALORACIÓ ECONÓMICA

En aquest apartat es farà una aproximació del cost d’implantació de les mesures recollides en
aquesta proposta d’actuació. El present treball no constitueix un projecte pròpiament dit, per
tant no és possible elaborar una fulla de pressupostos que s’ajustin totalment a la idea
exposada fins ara.
S’elaborarà una valoració econòmica del que es creu que podria costar l’actuació. En aquesta
es podrà veure detalladament els diferents preus per tasques, accions i materials.
El conjunt de preus que apareixen reflectits a continuació han estat extrets de la base de
dades de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (itec).
Tasques al sòl

Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària
de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12 %
Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans
manuals, per a un pendent inferior al 12 %
Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen animal, segons NTJ
05C, subministrat a granel, amb una dosi de 25 l/m2, escampat amb tractor i
fresatge de terreny amb tractor

0,21 €/m2
2,13 €/m2
1,04 €/m2

Superfície

1465 m2

Preu Total

4951,7 €

Tasques amb la Vegetació

Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc, sense recollir la brossa
Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor
Superfície
Preu Total

Poda d'arbres < 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a
planta de compostatge (no més lluny de 20 km) a 41 arbres
Preu Total

0,12 €/m2

0,15 €/m2
850 m2
229,5 €

36,12 €/u

1480,92 €
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Subministraments i Plantació

Subministrament de Platanus x hispanica de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons
fórmules NTJ
Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert
del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
Preu Total

Subministrament llavors prats
Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N,
amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície > 500 m2, incloent la
cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la
primera sega
Preu Total
Subministrament d'Agapanthus africanus en contenidor de 3 l
Subministrament Clivia miniata en contenidor de 3 l
Preu Total
Subministrament de Vinca difformis en alvèols
Subministrament de Vinca major en alvèols
Preu Total
Subministrament de Ruscus aculeatus d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor
d'1,3 l
Preu Total
Subministrament Opiogon jaburan de 10 a 20 cm d’alçada en contenidor d’1l
Preu Total

125,40 €/u

53,40 €/u
1251,6 €

6 €/kg
3,25 €/m2
2249€
4,02 €/u
6 €/u
54,9 €
0,3 €/u
0,3 €/u
55,2 €
2,55 €/u
38,92 €
2,05 €/u
169,68 €

Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

0,92 €/m2

Plantació en massa de planta de petit port en alvèol, en terreny prèviament
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

0,40 €/m2

Reg de gespa, prada o planta entapissant amb mànega connectada a camió
cisterna, amb una aportació mínima de 10 l/m2 i amb un recorregut fins al punt
de càrrega no superior a 2 km
Preu Total

0,25 €/m2

179,125 €
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Material

Banc de formigó gris, d'1,5 m de llargària, sense respatller, col·locat encastat a
terra, amb llistó de fusta en un lateral. 3 unitats

608,84 €/u

Preu Total

1826,52 €

Formació escales amb pedra de cantera d’Argentona reaprofitada amb peces de
20 cm d’alçada i i 30 cm de llargada, col·locats amb morter.

60 €/ml

Preu Total

2400 €

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2 m de llargària. Aprox 100 u
Preu Total

Figura de Planxa de ferro de 20 mm de gruix. Aprox 25 u

398 €

1000 €/u
Preu Total

Construcció de peça límit per reinterpretació espais xalets fet amb taulo de fusta
de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure
en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres d’acer corrugat,
previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo. Aprox 98 u
Preu Total

Preu FINAL aproximat de l’actuació:

3,89 €/u

25000 €

26,97 €/u
2643,06 €

42.928,13 Euros
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7. GESTIÓ I MANTENIMENT

Manteniment del recorreguts pels camins de bosc
Gairebé tots els camins, traçats i passos del recorregut ja existien abans de la intervenció, i es
conservaven amb el simple pas de la gent. A més a més, la col·locació de barreres de fusta en
punts al llarg del recorregut, farà que els transeünts no es desviïn del traçat original, facilitant i
mantenint els camins a través del seu pas.
L’única excepció que s’haurà de fer, és en el cas d’una possible caiguda o trencament
d’algunes de les estaques que formen les barreres. En certs períodes de temps, es passarà a
comprovar que el recorregut segueix visible i es preservi, arribant a netejar vegetació a nivell
dels marges del camí com netejant-la a nivells més alçats per fer còmode el pas.

Manteniment de la vegetació
Des d’un principi s’ha tingut en compte que el grau de manteniment de les diferents espècies
vegetals es volia que fos baix. Aquesta idea es va considerar primordial a l’hora d’escollir la
vegetació, sent a l’hora conscients de la localització de la zona intervinguda i la seva
contigüitat amb una zona forestal.
Poda de formació i preservació
Aquesta tasca s’aplicarà un cop a l’any principalment els exemplar joves de plataners
(Platanus x hispanica), per tal de formar les capçades en forma copada. Tanmateix, els
exemplars més adults d’aquesta mateixa espècie també passaran per aquesta pràctica per tal
de corregir el desequilibri aeri que pateixen. Durant aquests processos també es farà un
seguiment i/o control, ja que aquests arbres són molt propensos a patir podridures i malures
en els trocs, fet que pot ser un risc per possibles caigudes o trencaments de branques. En el
cas que es detectés un exemplar malalt, s’analitzaria la situació i en cas final caldria tallar-lo.
Manteniment dels prats
Els prats sembrats dins del dimensionament dels Xalets, es deixaran que s’estenguin sense cap
control. Les tasques més comunes en els prats són les segues, aplicacions de fertilitzants i reg.
Com s’ha comentat posteriorment el grau de manteniment serà baix. Tot i que les diferents
tasques comentades anteriorment, entren dins de les planificacions de manteniment, es creu
que l’activitat de pas de la gent ajudarà en el control del seu creixement. Tot i així se li hauran
de fer dos, tres segues l’any. Aquestes segues i desbrossats ajudaran a mantenir-lo baix i
afavorint la densitat. Això també controlarà el creixement per evitar que es mengin els límits.
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L’aplicació inicial de matèria orgànica en el moment de la sembra i la constant aportació de
restes vegetals degradant-se, faran les aportacions d’ abonats que aquests prats de baix
manteniment necessiten.
L’aportació d’aigua no és un problema, ja que ens trobem en una zona força humida, encara
que en els mesos d’estiu i durant els llargs períodes sense pluges, la dosis d’aigua en certs
moments serà clau per l’optimà salut del prat. Aquesta aportació d’aigua es realitzarà
mitjançant un camió amb un dipòsit i una bomba,
Netejar i aclarida de les jardineres de pedra
A les jardineres s’hi hauran de fer tasques d’eliminació de vegetació intrusa. La bona elecció
de les especies escollides i la seva duresa i resistència, farà que puguin ser competitives en
aquest entorn forestal. Aquesta es podrà dur a terme junt amb el reg que se’ls hi
proporcionarà tant als prats com a les jardineres. Si durant les diferents tasques comentades,
s’observa un descontrol per part d’aquetes noves plantacions, s’haurà d’aplicar una reducció
per tal de frenar aquest creixement excessiu.
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gràcies, ja que un dels seus plànols van fer que pogués avançar molt ràpidament en el meu
projecte.
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