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Les fonts de la conca hidrogràfica de 
la riera Major de Viladrau a la vall de 
Matagalls. Des de la Creu a la Noguerola.

Oscar Farrerons Vidal

Resum
Es presenta un petit àmbit geogràfic del Montseny nord però que per unes 
determinades condicions geològiques, atmosfèriques i sobretot històriques 
i socials té una presència molt important de fonts. A la conca de la vall del 
Matagalls sempre hi ha hagut moltes fonts; actualment algunes d’aquestes 
fonts s’han perdut, però les deus d’aigua hi continuen sent presents. L’ar-
ticle fa un repàs de cada una d’aquestes fonts, amb una petita descripció 
de cada una d’elles i destacant-ne sempre els elements històrics, culturals i 
llegendaris lligats a les deus d’aigua. 

Introducció

Viladrau s’alça sobre un pujol a 840 m. d’altitud a la dreta de la Riera 
Major. Tot i pertànyer a la província de Girona és un municipi d’Osona, 
amb una població censada propera als 1.100 habitants que és concentra 
principalment al nucli urbà, però també al petit veïnat de La Guineu i a un 
grapat de masos habitats dispersos al bosc.

Limita amb els municipis Sant Julià de Vilatorta i Sant Sadurní d’Osomort 
al nord; Arbúcies i Espinelves a llevant; Montseny i El Brull al sud; i 
Seva i Taradell per ponent. Els seus límits naturals són Puig-l’agulla, 
Puigdefàbregues i el serrat de la Roca Consolva al nord; Gomara, Vilarmau, 
Bordoriol i Sant Marçal a l’est; Matagalls i Turó d’en Besa al sud; i la 
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muntanya de la Sala i el coll del Timonar a ponent. El terme municipal és 
força extens (51 km2), muntanyós i ombrívol en general, amb desnivells 
que van des dels 1.696 metres del Matagalls fins als 600 metres dels trams 
més baixos de la Riera Major. 

L’aigua és un dels elements singulars del poble, amb nombroses fonts, 
biots, mines i aiguaneixos, i motiu de riquesa per la vila,1 fet que ha influït 
sempre en el seu manteniment i millora.2 Les raons d’aquesta gran quantitat 
de deus d’aigua són de caràcter divers: geològiques, pluviomètriques, 
històriques i socials.3 Per un costat tenim una litologia i configuració 
geològica del terreny favorable. També hi ajuda la seva elevada pluviositat, 
amb més de 1000l/m2.4 Des del punt de vista històric moltes fonts han estat 
creades per gent que treballava al bosc: carboners, pastors, bosquerols...5 I 
des de 1950 tenim el costum de l’associació Amics de l’Aplec de Matagalls 
(AAAM) de bastir una nova font en cada edició de l’aplec.

En general les fonts de Viladrau són de dèbil mineralització,6 lleugerament 
bicarbonatades i càlciques, amb concentracions típiques al voltant dels 
90mg/l de bicarbonat i 20 mg/l de calci.7 La mineralització de les fonts 
disminueix a mesura que augmenta l’altitud com a conseqüència de la 
menor temperatura mitjana que afecta les reaccions de mineralització del 
granit.

Tot i que a Viladrau i rodalies hi ha censades actualment fins a 205 fonts,8 
l’àmbit d’aquest estudi es centra sols a les fonts del tram inicial de la Riera 
Major, limitat per les conques de la riera de la Sala i la riera del Pujol, fins 
a la seva confluència a la Noguerola, un terreny definint localment com la 
vall de Matagalls.9 Queden excloses de l’article les fonts de l’àmbit urbà 
que desaigüen pel sot dels Vernets també a la riera del Pujol. Per a una 
millor comprensió s’ha ordenat les fonts a partir de la conca de la riera de 

1 AJuntAment de vilAdrAu, Les fonts de Viladrau. [en línia]. Viladrau. http://www.viladrau.
cat/ca/turisme/descobreix/fonts

2 “Projectes d’arranjament i recuperació de fonts”. Revista El Poble. (Viladrau), nº11. p. 
5. Ajuntament de Viladrau. Diputació de Girona.

3 Josep Maria PAnAredA, Descobrim el Montseny. Montserrat: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2007.

4 Oscar FArrerons, El paradís del Montseny. Les fonts de Viladrau. 1a ed. Sant Vicenç de 
Castellet: Farell, 2013 (Llibres de Muntanya, 34).

5 VilAdrAu educAció, Programes formatius sobre aigua i fonts [en línia]. Viladrau: 2013. 
http://www.viladraueducacio.com

6 Oscar FArrerons, “Abundància i qualitat de les fonts el Montseny nord”. Àlbum Aplec 
Matagalls. [Barcelona], 66 (2015), p. 16-24. p.18.

7 Nestle wAters, Montseny: Origen natural privilegiat. [en línia]. Barcelona: 2010. http://
viladrau.com/ca

8 www.fontsdeviladrau.jimdo.com
9 Ramon VinyetA, Matagalls. Torelló: Edicions Foto-Sport. (Col·lecció Art i Paisatge).
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la Sala i de la riera del Pujol, a més d’un tercer apartat de les que aboquen 
directament a la part inicial de la Riera Major.

Riera de la Sala

La riera de la Sala recull les aigües de l’àmbit nord-occidental del Matagalls. 
El collet de Llops, el turó Gros de Santandreu, el pla de la Barraca i el Turó 
d’en Besa el limiten pel sud. El turó dels Esqueis, el turó de les Queredes i 
la muntanya de la Sala per ponent. La divisòria de la riera de la Sala amb 
la del Pujol està a la cadena dels Ginebrars, pla de Malataup, Puig Merlí i 
pla d’en Cendra.

Aigües amunt del pont de Can Gat

Poc per sobre del pont de Can Gat s’uneixen les aigües provinents dels 
torrents de Rentadors i de l’Oratori. Aquesta és la subconca occidental de 
la riera de la Sala.10

La conca del torrent de Rentadors comença com a sot de la Fagetona, 
després com a sot de les Estelles, i a partir de Castellfitó pren el nom de 
Rentadors. 

Sot de la Fagetona

Font Freda

El conjunt de la Font Freda i la Font de 
la Rosa també apareixen denominades 
com fonts del Collet dels Llops. Foren 
restaurades al 2005 per l’Aj. de Tona.11 

La font Freda és dedicada al filòsof Balmes, 
patrocinada per la vila de Tona al 1970. 
És situada a la capçalera del torrent de 
Rentadors. Si pugem al Matagalls pel GR 
5.2 des de Collformic, 600 metres abans del 
cim trobarem font Freda. La font esta feta a 
partir d’un mur de pedra escantonada que 
forma un banc a banda i banda. El broc és 
un llibre obert de ferro (que conté una poesia escrita) amb una ploma a 
sobre. Al mur hi ha les inscripcions i un poema de Verdaguer sobre plafons 
de fusta dedicats a la mort de Balmes. Els tonencs li posaren el nom de font 

10 Oscar FArrerons, “Les fonts de la vall de Sant Segimon”. Àlbum Aplec Matagalls. 
[Barcelona], 65 (2014), p. 36-42.

11 Oscar FArrerons, “Les fonts de Viladrau i el poetes”. Àlbum Aplec Matagalls. [Barcelona], 
64 (2013), p. 82-90.

La font Freda amb les plaques dedicades 
a Balmes (fotografia de O. Ferrerons,  
agost de 2010).
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Freda perquè l’any que es va construir se celebrava el centenari de la mort 
del pare Claret, ocorreguda a França a l’abadia cistercenca de Fontfroide.

Font de la rosa

Patrocinada per la vila de Tona al 1980, 
la font de la Rosa és dedicada a Mossèn 
Joan Colom,12 rector de Tona. Situada just 
a sota de la Font Freda.

El broc de la font és una bonica rosa d’acer, 
i la pica un tronc buidat per a l’ocasió. 
Al mur de pedra hi ha dos pergamins 
metàl·lics, un d’ells amb un poema de 
Joan Colom:

Pelegrí de la Creu Alta,
tu que duus encesa la galta.
ací parat i reposa
i aprèn la lliçó divina:
No hi ha rosa sense espina,
ni hi ha espina sense rosa.

Font dels BisBes

Construïda al 1965 amb el nom primigeni de font del bisbe Torras, fou 
dedicada a Torras i Bages, sota el patrocini de Carles Tomàs.13 Al 1983 la 
font fou restaurada per AAM, dedicada a partir d’aleshores a tots els bisbes 
apleguistes. 

Estant al pla de la Barraca mirant cap a Matagalls, podem veure a l’esquerra 
un munt de pedres de poc més d’un metre d’alçada que ens marca l’inici 
del corriol que, travessant una majestuosa fageda, ressegueix el torrent de 
Rentadors. A 1300m. de l’inici del corriol baixem fins al llit del torrent i 
trobem la font. 

Sobre el broc de la font hi ha un gran pedró de granit amb una famosa dita 
de Torras i Bages i una creu de ferro a la seva dreta. Sobre d’aquest pedró 
un altre de més petit amb la inscripció: XIV Aplec, 1965. Aquest conjunt 
esta envoltat de petits carreus de granit de tall regular i més enllà de pedra 
local fins a configurar un gran bloc massís. A l’esquerra d’aquest conjunt 

12 Joan Colom i Grau morí el 29 d’abril de 1991. Poeta autor dels Goigs de la Creu 
de Matagalls, mossèn Colom va escriure més d’una dotzena de poemes dedicats als 
Aplecs, a les fonts i al Montseny, que podeu trobar transcrits al web de l’associació 
Amics Aplec Matagalls: www.aplecmatagalls.cat.

13 Conseller delegat de l’associació Amics Aplec de Matagalls des de la seva fundació. 
Mort al 26 d’abril de 2008 a Encamp, Andorra.

El broc de la font de la Rosa (fotografia 
de O. Ferrerons, agost 2010).
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hi ha una platabanda baixa d’acer amb la inscripció gravada: “Als bisbes 
de Matagalls. XXV Aplec, 1983”.

Font de la Blada

Aquesta font surt cartografiada al mapa de l’ICC,14 però no a l’Alpina.15 
Per arribar-hi s’ha d’anar fins al Pla dels Ginebres, pujar fins al Collet de 
la Font i trencar en direcció sud-oest cap al Collet de les Eugues. Sota el 
corriol desdibuixat que uneix els dos collets, en l’inici del sot de la Pomera, 
està la font. Es tracta d’una deu d’aigua que brolla d’entre les pedres i 
que origina el sot, fàcilment identificable perquè és l’únic tros d’aquesta 
vessant superior de muntanya amb arbrat. Tot i el nom, actualment no hi 
ha cap blada (Acer opalus) al voltant de la font.

Font Clareta

Erròniament anomenada font del Pla de 
la Gavarreta al plànol de l’Alpina, ja que 
es situada en aquest petit pla, tot just sota 
el majestuós pla de la Barraca. Dedicada 
al pare Claret (plantador de la Creu de 
Matagalls) al 1958, obra del picapedrer 
de Vic Andreu Busquets sota el patrocini 
de la família Bardolet, fou inaugurada pel 
bisbe de Vic Dr. Masnou, i restaurada per 
AAAM de la Garriga al 1995. 

La font es veu fàcilment gràcies a una gran 
fita de granit de 3m d’alçada que marca 
l’emplaçament,16 i que conté un mosaic de 24 rajoles esmaltades que 
narra l’aixecament de la Creu de Matagalls per Claret.

Darrera del monòlit trobem tres brocs desalineats que menen l’aigua 
directament al torrent. Sobre aquest darrera hi ha dues rajoles ceràmiques 
firmades pel Grup Excursionista de Cardedeu al setembre de 1984 amb 
aquesta poesia:

Dóna’ns sed d’eterna vida,
I aigua fresca i divinal,
FONT CLARETA, beneïda
Pel patró que et fa immortal

14 Institut Cartogràfic de Catalunya. www.icc.es.
15 Montseny. Parc Natural. Mapa-Guia Excursionista. Editorial Alpina. Geo/Estel. Segona 

edició, febrer 2010. Escala 1:25.000.
16 MiKAn, Matagalls des de Collformic. [en línia]. Barcelona: 2010. http://andarcon50tacos.

blogspot.com/2010/04/matagalls-el-montseny.html

Detall dels tres brocs de la font Clareta 
amb les millores fetes al 1995 (fotografia 
de M. Mar).
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Font de la sardana

Font catalogada nº 17/21/277 al IPAPNM.17 Dedicada a la Germanor 
Excursionista és situada molt a prop de font Clareta. Fou patrocinada per 
Antoni Subirana18 i AAM al 1963. Si venim caminant des de la font dels 
Manlleuencs, continuem remuntant el sot de la Fagetona uns 200m. i 
trobarem un monòlit de pedra que indica la situació del broc, que és petit 
i amagat d’entre les herbes de la paret de pedra. A la base del monòlit hi ha 
una rajola esmaltada amb una sardana dibuixada i un poema de Verdaguer 
de l’obra “L’Empordà” d’impossible lectura degut al malbaratament. El 
poema original diu:

Era un cercle de joves i donzelles,
un enfilall de roses i clavells;
amb quin aire, bon Déu, dansaven elles;
... amb quin delit sardanejaven ells!

Font dels ManlleuenCs

Patrocinada al 1966 per AAAM de Manlleu dedicada 
al bisbe Aguilar19 i al poeta J. Puntí.20 Situada 100 
metres per sobre de la cruïlla del Sot de les Estelles 
amb el camí de Sant Segimon. Cal remuntar pel 
marge dret del sot de la Fagetona i creuar-lo per un 
petit pont de pedra que hi ha davant de la font. Just 
darrera del conjunt monumental de granit vermell hi 
ha dos magnífics bedolls (Betula pendula). El broc són 
dues mans que aboquen l’aigua de la font. El 2001 s’hi 
afegí una petita placa dedicada a Francesc d’A. Pujol 
(dissenyador de la font) amb la poesia d’en Joaquim 
Sala que diu:

17 Serveis del pAtrimoni Arquitectònic locAl i de pArcs nAturAls, Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic del Parc del Montseny. Doc. 17 – Viladrau. (PDF). Diputació de Barcelona.

18 Antoni Subirana (mort el 1979) conegut popularment com l’avi Ton, va col·laborar en 
la construcció de totes les fonts inaugurades als Aplecs fins a la seva mort (més de 20). 
Mereixedor de la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de la Diputació de Barcelona, i de la 
Medalla d’Or al Mèrit Esportiu de l’ajuntament de Vic.

19 Francesc d’Assís Aguilar i Serrat (Manlleu, 1826 – Sogorb, 1899), clergue i naturalista. 
Des de 1865 dirigeix el Colegio de San Tomás de Madrid. Al 1870 participa en la 
fundació del Centro de Estudios Católicos, del qual va ser director. Va ser bisbe de 
Sogorb des de 1881 fins a la seva mort.

20 Joan Puntí i Collell (Manlleu, 1886 – Barcelona, 1962), eclesiàstic i escriptor. Mestre 
al Col·legi del Carme de Manlleu, organista a l’Església de Santa Maria, director de 
la revista “El Record”, col·laborador del periòdic “Manlleu”. Creador del butlletí 
“Germandat de Sacerdots i Religiosos de Manlleu”. El 1918 va guanyar la Viola d’or i 
d’argent dels Jocs Florals de Barcelona, i el 1929 el primer accèssit.

La font dels Manlleuencs 
al 1966 durant la seva 
construcció (fotografia 
de X. Valls).
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Sempre que vulguis,
seu, Caminant, descansa:
que en mi, hi ha sempre,
per al camí, llum i aigua,
per al repòs, paraules.

Font dels GarriGuenCs

Situada sota un solitari faig. Construïda 
el 1967, en cada una de les dues parets 
oposades de pedra hi ha un broc i una 
dedicatòria a dos garriguencs il·lustres. 
La que mira torrent amunt és dedicada a 
mossèn Ramon Garriga21 amb un poema 
seu:

Beneïu d’eixes contrades
les collites i ramats
les fonts d’aigües regalades
els conreus, els boscos i prats.

I la que mira torrent avall a mossèn Jaume Oliveras.22 Sobre de la font hi 
ha una creu de ferro indicant les quatre direccions principals i les seves 
destinacions.

Font de Mossèn Cinto

Catalogada nº 17/20/276 al IPAPNM. 
Font de 1959 dedicada a mossèn Cinto 
Verdaguer23 per la penya excursionista 
Guimerà. La font s’identifica per un pedró 
vertical de quasi dos metres darrera del 
qual hi ha una taula de pedra. Els seus tres 
brocs aboquen desordenadament les seves 
aigües al torrentet per sota d’un poema 

21 Ramon Garriga i Boixader (Vic, 1876 – Samalús, 1968). Escriptor, poeta i eclesiàstic 
ordenat sacerdot el 1901. Al 1915 es retirà a Samalús, al Montseny vallesà, i per això 
fou conegut amb el sobrenom de l’Ermità de Samalús. Participà als Jocs Florals de 
Barcelona guanyant diversos premis. El 1926 fou proclamat Mestre en Gai Saber.

22 Jaume Oliveras i Brossa (la Garriga, 1877 – Barcelona, 1957). Capellà, missioner i 
excursionista, gran precursor de la marxa no competitiva de muntanya a Catalunya. El 5 
d’agost de 1904 va dur a terme una marxa a peu entre el Montseny i Montserrat en menys 
de 24 hores, germen de l’actual travessa Matagalls-Montserrat, prova de resistència per 
muntanya molt popular i d’alta participació. Pioner a assolir els Encantats, el 1910.

23 Jacint Verdaguer i Santaló (Folgueroles, 1845 – Vallvidrera, 1902) és un dels grans 
poetes catalans, màxim exponent de la Renaixença, qualificat per Torras i Bages com a 
“Príncep dels poetes catalans”.

Cara nord de la font dels Garriguencs  
(fotografia de O. Farrerons, agost 2010).

La font de Mossèn Cinto nevada a 
l’hivern (fotografia de O. Farrerons, 
febrer 2012).
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de Verdaguer del llibre Roser de tot l’any escrit en sis rajoles esmaltades 
preses a la paret de pedra:

S’estronca el riu si ho fa la fontinyola
la font de tot amor és la de Déu
si en nostre pit l’amor de Déu s’escola
tots los amors s’estronquen en sa veu.

Per Miquel Ylla-Català24 la influència del Montseny, i del Matagalls en 
particular, en l’obra poètica de mn. Cinto és fonamental.

Sot de les Estelles

Font de sant Miquel dels sants

Patrocinada per Antoni Subirana i AAM al 1966, aquesta font dedicada 
a Sant Miquel dels Sants25 és situada al camí de Sant Segimon, just sota 
del Turó de Collsaprunera. Venint del santuari i el coll de les Tres Creus, 
hem de caminar uns 400 m. fins trobar la font a peu de pista. Uns metres 
més amunt de la font hi ha una mina, i encara una mica més amunt una 
cisterna amb sèquia que històricament portava aigua cap a Sant Segimon. 

Torrent de Rentadors

Font nova de la Cova Gran

Font perduda que en Ferran Tolosa la situa a Sant Segimon,26 però no en 
tenim més informacions.

Font de sant seGiMon

Patrocinada el 1968 per Antoni Subirana 
i família Puig de Can Gat, aquesta font 
dedicada al sant i a la seva ermita és 
situada a la placeta davant de la cova. 
Actualment el santuari de Sant Segimon és 
tancat per obres. Potser és l’antiga font dels 
Capellans datada des d’abans de 1880 per 
viatgers de l’Associació Excursionistes de 
Catalunya com Ramon Arabia:27 

24 Miquel yllA-cAtAlà i genís, El Montseny en la vida i obra de Jacint Verdaguer. Monografies 
del Montseny. [Viladrau], 8 (1993).

25 Miquel Argemir i Mitjà (Vic, 1591 – Valladolid, 1625). Sacerdot i frare trinitari descalç 
de Vic. Venerat com a sant per l’Església Catòlica, és el patró de Vic.

26 Ferran TolosA, Viladrau. Un munt de noms i d’imatges. 2005. Edició Taller Gràfic 
Ramon. Palma. Mallorca.

27 Al Montseny. Anuari de l’Associació d’Excursions Catalana. 1881, p. 232-268.

Sant Segimon vist des de Sant 
Miquel de Barretons (fotografia de O. 
Farrerons, agost 2010).
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Al santuari es podrà dinar i dormir còmodament. El rector, mossèn Jaume 
Montanyà, es amabilíssim, i l’edifici és espaiós i ben orejat, fresc i amb 
precioses vistes (...) Al peu, hi ha la Font dels Capellans.

La missa que s’oficia durant l’Aplec de Sant Segimon es porta a terme 
davant la cova on hi ha la imatge de Sant Segimon, ermita troglodítica de 
la qual es tenen notícies des de l’any 1290.28 Encara queden dins de la 
cova restes de la volta de canó que sostenia el primer pis, unes escales per 
poder-hi accedir i una finestra al muram que tanca la cova. 

Font seCa

Font perduda situada vora Sant Segimon,29 uns metres abans d’arribar al 
santuari venint des de Collformic.

Font del Penitent

Font perduda actualment, situada pel Dr. Ariet30  vora Sant Segimon (sense 
més precisió). 

Torrent Font de Matagalls

Font de MataGalls

Catalogada nº 17/19/275 al IPAPNM. Històrica 
font identificada per Artur Osona el 1879 que 
la situa en el seu primitiu emplaçament i amb 
l’errada d’altitud pròpia dels estris del seu temps: 
“trepitjant herbas sense cap arbre, se baixa a la 
Font de Matagalls, á 1690 metros y á mitja hora 
de la Creu...”.31 Abans d’arribar a la Creu de 
Matagalls, seguint pel corriol que ens porta a 
l’altre torrentera, passarem primer per la Font dels 
Cims.

El 1950, en motiu del 1er. Aplec de Matagalls, 
fou arranjada inicialment per Oriola-Cortada, i 
posteriorment restaurada i patrocinada per AAAM l’any 1982 i dedicada a 
mn. Batlle i a Baden Powell. El 1995 s’hi afegí la dedicatòria de ferro de la 

28 sAntuAri sAnt segimon, Història del santuari de Sant Segimon [en línia]. Viladrau: 215.  
http://santsegimon.com

29 Margarida Feliu; Ignasi López; Xavier López; Lluís PAgespetit, “Viladrau”. Quaderns de la 
Revista de Girona. Girona: Diputació de Girona, Caixa de Girona, 1993.

30 Antoni Ariet, Topografia Mèdica de Viladrau. Barcelona: Fidel Giró Impressor, 1915.
31 Artur OsonA, Excursió a la muntanya de Montseny per un propietari de la Vila de Breda. 

1879, p. 14.

La font de Matagall 
acabada de restaurar al 1950 
(fotografia de J. Portabella).
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paret per a Ramon Pareras32 (1917-1993) col·laborador dels Aplecs. La font 
és origen del Torrent de Matagalls (després torrent de l’Oratori), per sobre 
del Pla dels Ginebres. 

Des de 1982 la font és protegida sota una volta de totxo que esdevé un 
preuat lloc de refugi en cas de tempesta a mig camí. Acompanyant al broc 
de la font, dos bancs de pedra ens conviden a descansar un moment. 

Font de l’esCot

Font rehabilitada el 1969 per part de AAAM, que la va rebatejar amb el nom 
de font de la Mare de Déu de Montserrat, que és a qui va estar dedicada 
la font després de la restauració. Actualment torna a identificar-se com a 
font de l’Escot. Es té notícia al menys des de 1884, tal com explica Jaume 
Almera: 

“(...) es baixa a la font de Matagalls i, seguint pel barranc que l’aigua del 
font i la pluja van obrint, després de passar la font de l’Escot, es torna a 
trobar el camí que condueix a l’ermita de Sant Miquel dels Barretons”.33

Segons estudis etimològics34 el nom de la font podria venir de “cot”, pedra 
d’esmolar, freqüent a la zona.

Font situada per sota el pla dels Ginebres, 
baixant per un corriol mig perdut cap al sot 
de la font de Matagalls. El pla dels Ginebres 
és un altiplà situat aproximadament entre 
les cotes 1480 i 1500 en el camí de Sant 
Segimon a la Creu, permet empalmar coll 
Saprunera amb el collet de la Font. A la 
vessant nord del pla discorre el torrent de 
la Font de Matagalls, i a la vessant sud, el 
Sot de la Fagetona.

32 Ramon Pareras Pla (1917-1993). Va rebre la medalla “Forjadors de l’Esport de 
Catalunya” de la Generalitat i també un homenatge de l’ajuntament de la Garriga en 
reconeixement del mèrit cultural. Col·laborador dels Aplecs, constructor i dissenyador 
de moltes de les fonts de les que avui en dia podem gaudir a Matagalls.

33 Excursió al Montseny: Descripció física de la Muntanya. La veu del Montserrat. Any VII. 
Vic, 1884. p. 151-152, 160, 167-168 i 175-176.

34 Joaquim Bosch, Les fonts dels aplecs de Matagalls. [en línia]. Hostalric: 2011.

La font de l’Escot, actualment sense 
rajar aigua pel broc (fotografia de O. 
Farrerons, octubre 2011).
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Torrent de l’Oratori

Font de l’orator

Font perduda que estava vora el torrent de l’Oratori, suposadament a prop 
del camí de Sant Segimon.35 Apareix també emplaçada en aquest lloc al 
plànol de l’àlbum del XXIII Aplec de Matagalls.

L’Oratori és una construcció semicircular de pedra de tarter, actualment 
amb una talla de Sant Camil de Lelis (patró dels caminants) situat a dins. 
Està situat al camí de Sant Segimon, prop del torrent del mateix nom, a 
1017m. d’altitud, i des d’ell podeu arribar en pocs minuts fins a la Roca 
Llisa, a 1022m. i una esplèndida vista de tota la vall del torrent de la Sala 
i del torrent de Rentadors.

Font de l’or

A peu del camí de l’ermita de l’Erola a Sant Segimon.36 Diu una antiga 
llegenda del segle XIX que a la nit de Sant Joan en aquest indret sortien les 
fades d’aigua a cantar belles cançons.37 Des de Viladrau varen sortir tres 
nois (de Can Bosc, la Sala i Can Gat) cap al camí de Sant Segimon i es van 
amagar a les 12 de la nit per veure les paitides estenent roba pels marges. 
Tot d’una varen sortir i abans que les fades desapareguessin van poder 
agafar un tovalló. Els nois se’l repartiren i cada tros es convertí en un munt 
de peces d’or. Però l’egoisme i l’avarícia s’apoderà dels nois i tots tres van 
decidir tornar el següent any; aquest però, de la roba sols en sortí pedres 
de tarter, com les que trobareu en aquest camí.

La font és un senzill broc de ferro que mana d’un mur de pedra. No hi 
trobareu cap pedró indicatiu, ni cap dedicatòria o poesia, sols un rètol de 
pintura desgastada que amb prou feines permet de llegir el nom. Per contra 
podeu gaudir observant el magnífic castanyer (castanea sativa) que dona 
ombra a la font; no és un exemplar estrany, ja que estem en ple cor de la 
Castanyeda Gran de Can Gat.38

35 Margarida Feliu; Ignasi López; Xavier López; Lluís PAgespetit, “Viladrau”. Quaderns de la 
Revista de Girona. Girona: Diputació de Girona, Caixa de Girona, 1993.

36 AssociAció excursionistA de vilAdrAu, KD 1/2h Caminada popular de font en font. [en 
línia]. Viladrau: 2014. http://www.quedamitjahora.com/p/de-font-en-font.html

37 Martí BoAdA, Llegendes del Montseny. 1a ed. Carles Vallès – Editor, abril 1992.
38 Oriol de Bolòs:,La vegetació del Montseny. Barcelona: Diputació de Barcelona, Servei 

de Parcs Naturals, 1983.
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Torrent de Can Gat

Font de Can Gat

Catalogada 17/22/278 al IPAPNM. Està 
situada en un nínxol amb volta de canó de 
lloses de pedra. Acompanyant la font hi ha 
dos bancs correguts de pedra amb carreu 
arrodonit a la testera. El broc surt de la 
paret del fons, a sobre hi ha el registre de 
la mina en molt bon estat. L’aigua vessa a 
una pica buidada en pedra. La font dona 
al pati particular de la masia antiga (ara 
casa de masovers) encastada al mur de 
l’era. Al costat hi ha un altre nínxol més 
petit construït amb granit que, segons ens 
han explicat els antics masovers Núria i Joan, quan es feia la matança del 
porc allà hi bullien l’aigua.

Can Gat és un conjunt format pel mas antic documentat des del segle 
XVIII però amb origen anterior, i la gran casa pairal neoclàssica iniciada la 
primera desena del segle XX i acabada als anys 50. L’heretat de Can Gat 
comprèn Sant Segimon.39

Font del CarBó

Al peu de la muntanya de la Sala, perduda 
actualment tot i que identificada a principis 
del segle XX pel Dr. Ariet.40 Des del Turó 
del Pou d’en Sala es té una esplèndida 
vista de tota la vall de la Sala als nostres 
peus, i més enllà Puig Cornador i el nucli 
de Viladrau; cap a ponent Castelltallat 
i Montserrat, i cap el nord Collsacabra i 
lluny el Canigó.

Font Marí

Perduda, a les Monografies del Montseny/1 apareix documentada i situada 
a la carena del Pou d’en Sala, vora la Tirassa de Can Gat.

39 Carles AlBesA i riBA, Postals del Montseny. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
1990. (Cavall Bernat, 17). p. 30.

40 Antoni Ariet, Topografia Mèdica de Viladrau. Barcelona: Fidel Giró Impressor, 1915.

El pati del Can Gat i el nínxol on és 
la seva font (fotografia de O. Farrerons, 
març 2012 ).

Turó Pou d’en Sala mirant a nord 
(fotografia de O. Farrerons, febrer 
2015).
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Conca de Montcaluell

La conca oriental d’aportació a la riera de la Sala s’origina a la font dels 
Cims, continua pel sot de les Cordes,41 el torrent de l’Erola i vessa les seves 
aigües a la riera poc després de La Sala.

Sot de les Cordes

Font dels CiMs

Mal anomenada al plànol de l’Alpina font 
del Prat Xic, que és on esta emplaçada. 
Dedicada a Folch i Torres i patrocinada 
per AAAM el 1981, és a pocs minuts més 
amunt de la Font de Matagalls, sota les 
Saleres. Es considera l’origen de les aigües 
del Sot de les Cordes.

La font és una construcció cilíndrica 
d’aproximadament dos metres de pedra de 
prat, coronada per un somrient “patufet” 
de ferro que ens saluda. El broc és un 
trident clavat a la paret del qual raja una abundant aigua gelada. És una 
de les més altes del Montseny, a sols a 500m. de distància del cim de 
Matagalls, situada poc per sobre de la cota 1600. 

Font CoMulada

Situada sota les Pelades. Abans d’arribar al Corral del Pujol surt una pista 
a mà dreta que prenem en direcció al Puig Merlí, fins trobar-nos amb el 
corriol que baixa de les Pelades, que seguirem fins descobrir una preciosa 
castanyeda (la Reserva dels Immortals)42 on s’intueix on estava la font, ara 
sols una deu d’aigua que brolla desordenadament de la muntanya.

Torrent de l’Erola

Font de la teula

Molt desconeguda, situada entre el corral de Can Bosc i el Torrent de 
l’Erola. Fins l’agost de 2012 la font estava colgada i plena d’esbarzers; 
l’hem netejat i recuperat la teula original. Per accedir si venim des del 
poble cal prendre el corriol que a 150m. de Can Bosc es desvia del camí 
de l’Erola muntanya amunt, primer de forma suau, i després de forma més 

41 Francesc RomA, El Montseny. 50 itineraris a peu. 2a. Edició. 2010. Cossetània Edicions.
42 Xavier Burcet, La reserva dels Immortals [en línia]. Barcelona: 2012. http://burcet.

lacoctelera.net/post/2009/12/01/la-reserva-dels-inmortals

Font dels Cims mirant cap a la Plana 
de Vic (fotografia de O. Farrerons, 
desembre 2012).

Montseny 2017 - 32.indb   113 20/06/17   8:28:03



114 Oscar Farrerons Vidal

vertical, resseguint el Torrent de l’Erola fins a Coll d’Àligues i travessant 
la Castanyeda Gran de Can Gat, un paratge ple de castanyers centenaris. 
Del corriol cal desviar-se uns 50m. per trobar un forat a la muntanya al 
peu d’un castanyer i un faig d’on s’esmicola l’aigua, que és recollida per 
la teula que li dona nom.

Font de l’erola

Actualment perduda. A 50m. de l’ermita 
de l’Erola, pujant el camí de Sant Segimon 
la font quedava a la dreta, per sota del 
sender. Sols en resta una petita paret de 
pedra, una pena ja que segons escriu 
Ramon Arabia43 “la capella de l’Erola,(...) 
i un xic més enllà la font del mateix nom, 
una de les més fresques del Montseny”.

Torrent de Montcaluell

Font de Can BosC

Font catalogada 17/22/279 al IPAPNM. 
A 45 minuts a peu de la plaça Major de 
Viladrau, de camí cap a l’ermita de l’Erola, 
trobarem aquesta font davant del propi mas 
de Can Bosc. Font de dos brocs, és dins 
d’una volta de totxo excavada a la terra amb 
bancs de pedra a cada costat. Presidint els 
dos brocs hi ha un pedró amb la inscripció: 
JESÚS, MARIA JOSEPH, i unes segones 
línies inintel·ligibles; tot i així el besnet 
del que fou l’amo de Can Bosc quan es va fer la font ens ha explicat que 
les lletres que actualment no es llegeixen indicaven el nom del seu besavi: 
JOAN BOSC ILLA.

Can Bosc és actualment un nucli deshabitat però històricament molt 
important, ja que en el cens de 1340 estava inclòs entre els 82 masos 
identificats a Viladrau. 

43 Al Montseny. Anuari de l’Associació d’Excursions Catalana. Any 1881. Barcelona, 1882. 
p. 232-268.

Ermita de l’Erola (fotografia de O. 
Farrerons, agost 2010).

Bevent de la font de Can Bosc 
(fotografia de O. Farrerons, agost 2015).
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Font dels avellaners

Si pugem des de La Sala, després de passar 
uns 50 metres per davant del portaló de 
la Sala Nova agafem un petit corriol a 
l’esquerre cobert d’avellaners i caminem 
uns 300m. fins trobar una taula feta d’un 
roda de molí sota el peu d’un impressionant 
faig. A les feixes de sota podrem prendre 
la freda aigua d’aquesta font.

La Sala Nova va ser construïda l’any 1871 
per Jacint Bofill. Té un bonic jardí amb tells, 
avets i magnòlies; i una capella dedicada 
a Santa Bàrbara. Fou la casa del poeta montsenyenc Jaume Novellas,44 el 
paisatge dels voltants de la vall de la Sala va ser el centre d’atenció de la 
seva obra poètica bucòlica, com mostra el poema Canicular.

Font de l’Heura

Segons les indicacions del llibre del Dr. 
Ariet45  suposem que l’antiga font de 
l’Heura és l’actual mina que ara es pot 
apreciar remuntant 200m. el torrent de 
Montcaluell des del camí de la Sala.

Font del Ferro de la sala

La font del Ferro de la Sala es localitza 
baixant pel corriol que porta de la pista 
de Can Gat a La Sala. Just al creuar 

un regueró d’aigua que travessa el camí, aigües amunt es troba la font. 
La veta ferruginosa sembla que va perdre en part fa temps les seves 
característiques.46 El 2007 els tècnics del parc van localitzar la font que era 
perduda i la van desenterrar, però amb el temps es va tornar a soterrar. El 

44 Jaume Novellas i de Molins (Barcelona, 1866 – Barcelona, 1939). Escriptor, poeta, 
doctor en filosofia i lletres, fou fundador del Centre Escolar Catalanista. Militant de 
la Lliga Regionalista, col·laborà a diverses publicacions: La Renaixença, La Il·lustració 
Catalana i Joventut. Participà sovint als Jocs Florals de Barcelona guanyant premis com 
el de la Flor Natural el 1891.

45 Antoni Ariet, Topografia Mèdica de Viladrau. Barcelona: Fidel Giró Impressor, 1915.
46 Jordi PAscuAl, Tipología del agua, sus características principales y sus usos, los beneficios 

para la salud [en línia]. Mollet de Vallès: 2014. http://www.biohabitabilidad.es/2014/03/
tipologia-del-agua-sus-caracteristicas-principales-y-sus-usos-los-beneficios-para-la-
salud/

Font dels Avellaners prop de la Sala 
Nova (fotografia de O. Farrerons, 2011).

Mina de l’antiga font de l’Heura 
(fotografia de O. Farrerons, novembre 
2012).
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juliol 2012 vàrem aconseguir netejar el voltant, buidar la canal de sortida 
i desembussar el broc.

Font de les eMPentes

També anomenada font del Tei,47 situada prop de la Sala. Cal aproximar-se 
al mas de la família de Serrallonga no pel camí principal sinó pel corriol 
inferior que creua el torrent per un tub-pont. Un cop travessat aquest pas 
sols cal caminar 15m. més i trobarem un magnífic til·ler centenari (que li 
dona el segon nom a la font) i just allà mateix hi ha la font, a peu del camí. 
La font consisteix en una senzilla capelleta d’obra de 70cm. d’alçada, amb 
arc de mig punt de totxanes i un petit broc. A sobre del sortidor hi havia 
algun esgrafiat però del que ara sols en resta una part. 

Segons una conversa mantinguda el 2012 amb l’antic masover de la Sala:

A principis de segle XX hi vivien unes pubilles molt maques a La Sala. El 
diumenge anaven a missa al poble, i en tornar tots els nois volien acom-
panyar-les cap a casa. En passar pel lloc de la font, un indret una mica en-
clotat i una mica fosc, hi havia certes “empentes” entre els nois i les noies.

D’aquí prové aquest nom popular de la font.

Part baixa de la Riera de la Sala

Font dels PesCadors

Prop de la Sala;48 hem de rodejar el mas 
pel costat dret per baixar en molta pendent 
i acostar-se al vell pont sobre la riera de la 
Sala. Arribarem a un prat amb una gran 
alzina morta i, 100m. més enllà, després 
de creuar un tronc d’arbre que barra el pas 
al camí, a la dreta i arraulida sota un bon 
exemplar de faig hi ha aquesta senzilla 
font. Després podem continuar pel camí 
fins arribar al Club de Polo Sant Antoni.

El Pont de la Sala (d’origen medieval) és un clàssic pont d’arc, una tipologia 
de pont que resisteix fonamentalment a compressió gràcies a la seva forma. 
Permet comunicar el mas amb l’espai ramader i forestal de la muntanya 
de la Sala.

47 Tei és el nom popular d’un til·ler o tell. La font de les Empentes també rep aquest nom 
perquè és sota d’un til·ler centenari.

48 fundAció vincles, De font en font [en línia].Viladrau: 2013. www.vinclesfundacio.cat [c: 
30 gener 2016].

La Sala, casa natal del bandoler 
Serrallonga (fotografia de O. Farrerons, 
octubre 2010).
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Font de l’isard

Just després de trobar la font de Pescadors hi ha una pista que puja 
muntanya amunt cap al turó de la Castanyera. En 10 minuts, i en un 
entrador, s’origina un corriol que s’endinsa per sobre el Sot dels Joncs, que 
és on vessa les seva aigua aquesta petita font.

Font de l’Àlex

Font que sols apareix referenciada per en Ferran Tolosa.49 Situada al Sot 
Mal de la Sala, segons aquest autor Àlex és el nom de la persona que la 
va descobrir.

Font de la Collada FosCa

Font perduda sols especificada en el llibre de Ferran Tolosa, que la situa 
aproximadament en el que anomena “comarc” de la Sala.

Font del GineBró

La Font del Ginebró apareix situada a ponent de Puig Cornador al 
precisament anomenat Sot de la font del Ginebró, però enlloc s’especifica 
el lloc exacte de la situació d’aquesta font perduda. Podria ser un biot que 
es troba a la part mitja del sot.

Font de la noGuerola

En F. Tolosa afirma que antigament també rebia el nom de font de les 
Hortes. Pel camí a la Sala resseguint a la nostra dreta la tanca del Club de 
Polo, voltem per darrera de les tanques on els cavalls esperen el seu torn 
de joc, entrem una mica al camp, i just a l’esquerra hi ha un camí que 
remunta la riera de la Sala durant uns 200m. Trobarem una petita presa, i 
davant un gorg; allà mateix, a l’esquerra, hi ha aquesta senzilla font. Un 
poc avall hi ha el pont carreter de la Noguerola, d’origen medieval del 
segle XII ampliat i arranjat pels voltants del XVIII. Aquí s’ajunten les aigües 
de la riera de la Sala i de la riera Major de Viladrau.50

Riera del Pujol

La riera del Pujol recull les aigües de l’àmbit nord-oriental del Matagalls. Pel 
sud-est la conca queda delimitada per coll Pregon, el turó Sesportadores, 
la Trona, coll Sabènia de Baix, coll de Joan i Bordoriol. Per nord-oest limita 
amb el turó d’en Planas, Puig-sasucre i el coll de Can Gaudenci. Pel nord 

49 Ferran TolosA, Viladrau. Un munt de noms i d’imatges. 2005. Taller Gràfic Ramon. 
Palma. Mallorca.

50 Imma PinedA, L’aigua a Viladrau. Pistes d’aigua. [en línia]. Viladrau: 2011. http://
escolaiaigua.blogspot.com/2011/04/laigua-viladrau-pistes-daigua-moli.html
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pel nucli urbà, i la sortida del poble per coll de Ciders, coll Sa-sitges i les 
Cabrades.

Sot de Gèmena

Recull les aigües del Sot Termenal, del Sot Mal, del Torrent de coll Pregon, 
del sot de la font de Llops i del sot de Cortils.

Torrent de coll Pregon

Font de tornès

Font perduda,51 tot i que segons explicacions orals podria estar entre el 
camí de Matagalls i la pista que porta des de la Font de Mosquits fins 
aquest camí. En Ferran Tolosa la identifica com Font de Torners, i per això 
la situa prop de l’antiga teuleria de Puigdot.

Font del Grèvol

Sota coll Pregon, a tocar el torrent. Font difícil de trobar.

Font de Mosquits

Dedicada al Mil·lenari de Catalunya. Situada al vessant nord del Matagalls, 
a 1320m. d’altitud. Si baixeu de coll Pregon, en arribar al pou de glaç, 
podeu trencar per un corriol que baixa de forma molt pronunciada i en 
uns 20 minuts arribareu a la font. Després podeu continuar pel camí 
que planeja per una agradable fageda fins tornar a la ruta de baixada de 
Matagalls. Fou patrocinada per Angel Rabat52 l’any 1988 en motiu del 39è 
Aplec de Matagalls. Hi ha un pedró commemoratiu amb un poema de 
Felip Graugés.

La font sempre té un rajar constant i abundós. El 2011, en motiu del 62è 
Aplec, fou arranjat el broc i els bancs de pedra situats a cada costat per 
part del Servei de Parcs Naturals. A la cerimònia de reinauguració els 
nens del casal “somriu l’estiu” van llegir poesies.

Font ronya

Perduda, situada vora font de Mosquits. El nom no faria referència al sentit 
de brutícia sinó més aviat al significat de rònec, ruïnós, solitari, que és 
una paraula molt usada amb aquesta accepció a la zona de Montseny-
Guilleries. 

51 Margarida Feliu; Ignasi López; Xavier López; Lluís PAgespetit, “Viladrau”. Quaderns de la 
Revista de Girona. Girona: Diputació de Girona, Caixa de Girona, 1993.

52 Angel Rabat i Graugés (Viladrau, 1931). Constructor de Viladrau. Membre de la Junta 
de l’AAAM, promotor de vàries fonts.
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Font de la Força

Font difícil de trobar. Una de les fonts històriques més desconegudes a hores 
d’ara. Sembla que estava vora el torrent de coll Pregon, prop del vertiginós 
corriol que porta de font de Mosquits al pou de glaç de coll Pregon.

Font Generosa

Per anar a aquesta font cal anar primer fins a la Font de Llops, i passats 
500m. baixar per la pista forestal en direcció al Pujol de Muntanya. Just 
al creuar el torrent de coll Pregon hi ha aquesta font bastida el 2009 per 
Xavier Burcet.

Font de l’aMistat

Entre la font de Llops i la font de l’Avet Blau hi ha una pista que baixa fins 
el camí que va des de la font de Felip Graugés a Coll Roig. El primer que 
ens trobem en aquesta pista és el sot de coll Pregon, amb la font Generosa, 
i uns 100m. més enllà la font de l’Amistat. Una senzilla font de l’agost 
de 2012, que sols necessita de llims i pedres per abocar la seva aigua als 
caminants. 

Font del silenCi

Neix la tardor 2012 de la mà de Xavier Burcet, al camí de Malataup 
provenint de la font de Felip Graugés. La font del Silenci esta situada entre 
les fonts dels Faigs Bessons i de la Fageda Maragda, on en menys de 400 
metres hi ha tres fonts seguides.

Font de la FaGeda MaraGda

Creada també la tardor 2012, la font és molt propera al torrent de coll 
Pregon. Està situada per sota el camí, des de dalt és difícil d’apreciar, tot i 
que hi ha un rètol marcat al camí per no passar de llarg. 

Les fonts de Faigs Bessons, Silenci i Fageda Maragda es troben al camí 
d’explotació forestal, que prové de la Font de Felip Graugés, que travessant 
els sots que baixen de Matagalls i les Tres Maries porta fins al Pujol de 
Muntanya.

Sot Mal

Font de la Batadella

Originàriament font de l’Avetadella, d’on per deformitat prengué l’actual 
nom.53 Si avetosa és un conjunt d’avets, l’avetadella és un conjunt d’avets 

53 Ferran TolosA, Viladrau. Un munt de noms i d’imatges. 2005. Taller Gràfic Ramon. 
Palma. Mallorca.
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joves. La font és un biot situat prop del sot Mal (just sota Matagalls). Un 
cop arribats al pou de glaç de coll Pregon, cal seguir caminant i planejant 
pel corriol mig perdut que s’inicia al pou en direcció ponent. Es tracta d’un 
antic camí d’explotació forestal que es talla abruptament tot just arribat al 
sot. Aquí el pla de la muntanya és molt inclinat i l’estatge és perillós. Les 
vistes del poble, les Guilleries i el Prepirineu son espectaculars, sobretot si 
és hivern i podem apreciar la neu llunyana.

Font avet Blau

Aquesta senzilla font original del 2009 
es troba al camí entre font de Llops i la 
Rupitosa, en creuar el Sot Mal. En contrast 
amb les dues fonts entre les quals està 
situada, la font és un senzill broc d’entre 
una pila de pedres i que per tota inscripció 
sols té l’“Avet Blau” i el petit dibuix d’un 
avet.

Font d’en xiri

Situada a tocar de la font de l’Avet Blau, al peu del camí que ens porta cap 
a font Rupitosa. Dedicada a Lluís Ma. Xirinacs,54 amb una petita placa de 
terrissa amb el seu nom gravat presa en el ciment de les pedres. 

Sot del Termenal

Font ruPitosa

Des de font de Llops agafarem la pista de la dreta que ens portarà per una 
densa fageda primer a la font de l’Avet Blau i després a la Rupitosa. Si 
continuem per la mateixa pista arribarem a les Pelades, amb una bonica 
vista de Viladrau, les Guilleries i el Prepirineu. Popularment s’afirma que 
el nom de la font té origen en aquesta vista, ja que la font és orientada cap 
a Rupit. Possiblement el nom prové del llatí “rupes” (roca), en honor del 
gran penyal d’on sorgeix la font que brolla vigorosa i fresca.

Arranjada pel CEA Santa Marta l’any 2000,55 fou dedicada als educadors 
ambientals, com ho testimonia una placa adossada al pedró de la font que 
porta inscrites dues dites molt encertades. Al pedró commemoratiu hi ha 

54 Lluís Maria Xirinacs i Damians (Barcelona, 1932 – Ogassa, 2007). Polític pacifista, 
doctor en filosofia, sacerdot i autor català.

55 SocietAt cAtAlAnA d’educAció AmBientAl, Font Rupitosa [en línia]. Barcelona: 2014. http://
www.defontenfont.cat/index.php/component/k2/item/72-font-rupitosa

La senzilla font de l’Avet Blau 
(fotografia de O. Farrerons, agost 2010).
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dibuixada una branca d’heura i dos textos breus. El primer, atribuït al cabdill 
amerindi Seattle (considerat un dels predecessors de l’ecologisme) diu:

La terra no pertany a les persones
ans el contrari,
les persones pertanyen a la terra.

Font del vell Castanyer

500m. més enllà de la font Generosa, seguint la pista que porta de la font 
de Llops al Pujol de Muntanya, just al sot Termenal, trobem aquesta font. 
L’aigua és la mateixa que procedeix de la font dels Vells Amics. Fou bastida 
el 2009 per Xavier Burcet en honor al vell Castanyer que podem veure a 
la dreta de la font.

Font dels vells aMiCs

Seguint el camí que ens porta al Pujol de Muntanya, abans d’arribar al sot 
Termenal, trobarem un corriol a mà esquerra que puja unes 50 passes fins 
aquesta font. És indicat amb una pedra que té escrit el nom de la font i una 
fletxa, però és inestable, i potser quan hi tornem a passar no la trobem, 
per això cal estar atents per no perdre el rastre. Aquesta font és feta amb 
pedres, troncs i llims.

Font CaMí de la noGuera

Creada el 2012 per Xavier Burcet, al peu del camí d’explotació forestal 
que va cap a la font del Vell Castanyer, la font rep el nom de la noguera 
que està davant.

Font de les tres roses

En el camí de la Vila al Pujol de Muntanya trobarem un trencall a l’esquerra 
indicant la font. A partir d’aquí cal resseguir el corriol, pràcticament 
remuntant la riera. Hi ha diferents trencalls, sempre cal seguir el més fresat. 
La font sorgeix de la soca d’un arbre, l’aigua vessa d’una teula empotrada. 
Segons prospeccions dels geobiòlegs Jordi Pascual i Jordi Matamoros 
l’aigua de la font té una energia de 14.000 uB.56 

Fou restaurada al 52è Aplec del Matagalls (2001) dedicada a Ramon 
Masnou, aleshores bisbe emèrit de Vic. Al pedró hi ha escrit un proverbi 
de Joan Salvat-Papasseit. 

56 Oscar FArrerons; Jordi MAtAmoros; Jordi PAscuAl, Estudio geobiológico de las fuentes de 
Viladrau. Juny 2014. Mollet del Vallès. (recurs electrònic).
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Sot de Font de Llops

Font de lloPs

Situada a només 20 minuts de camí planer 
de coll de Joan. La font rep el nom pels 
últims llops abatuts al Montseny a finals 
del segle XIX,57 fou patrocinada per 
Àngel Rabat i l’AAM l’any 1986. Segons 
prospeccions dels geobiòlegs Pascual 
i Matamoros, l’aigua de la font té una 
energia de 18.000 uB. La Font de Llops és 
dedicada al primer centenari del poema 
“Canigó”.58

Font dels GaMs

L’únic lloc on està descrita aquesta font és al llibre resum anual de 
l’AAAM Àlbum del XXIII Aplec de Matagalls, en el plànol que hi ha a la 
contraportada. Segons aquest plànol de 1972, la font estava situada per sota 
de Coll Sabènia de Dalt, més o menys a l’alçada de la trobada de la pista 
que puja al Matagalls amb el corriol que es desvia cap a font de Mosquits. 
Tot i això, cal tenir en compte que aquest plànol no és especialment precís, 
de manera que es fa difícil de situar més acuradament la font dels Gams.

Sot de Cortils

Font de FeliP GrauGés

Catalogada 17/18/274 al IPAPNM. Erròniament a vegades anomenada 
de Cortils, donada la proximitat a aquesta antiga font avui en dia molt 
emboscada.

La font està situada sota l’esberlat pic de Roca Llancers. Podem arribar pel 
camí planer que surt a uns 400 metres de Bordoriol a la dreta de la ruta 
de pujada al Matagalls i que passa per la font de l’Atlàntida. I també des 
d’un corriol que baixa en molta pendent des de coll de Joan. Patrocinada 
el 1973 per Àngel Rabat, havia de ser un homenatge en vida al poeta 

57 Lluís PAgespetit, 111 Fonts de Montseny i molts indrets per descobrir. Sant Vicenç de 
Castellet: Farell, 2003 (Llibres de Muntanya, 5).

58 Llibre èpic de 1886 escrit per J. Verdaguer que constitueix un poema clau de la 
Renaixença catalana. L’obra conté una descripció geogràfica dels Pirineus catalans i es 
desenvolupa a través de la figura mítica del Comte Tallaferro.

L’abundant doll d’aigua de la font de 
Llops (fotografia de O. Farrerons, juny 
2013).
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Felip Graugés59 però, malauradament, Graugés morí tres dies abans de la 
inauguració oficial. El pedró conté el seu poema “Camins del Montseny”.60

Font de Cortils

La Font de Cortils es troba per sota d’aquest mas, al fons del sot. La 
toponímia local respon a un torrent que recull l’aigua a ponent de coll 
de Joan i que alimenta el sot de Gèmena juntament amb el sot de font de 
Llops, el torrent Collpregon i el sot Mal.

Cortils és una antiga masoveria ara en runes a ponent de coll de Joan que 
pertanyia a La Vila, situada una mica més avall de l’actual font de Felip 
Graugés. La proximitat a aquesta darrera font ha fet creure a molta gent 
que la font dedicada al poeta és la mateixa que la primitiva de Cortils, però 
procedeixen de diferents vetes de la muntanya. Al plànol de l’àlbum del 
XXIII Aplec de Matagalls a tocar Cortils apareix una font anomenada de 
Mars, això confirmaria la sospita d’en Ferran Tolosa, que les fonts de Cortils 
i de Mars són dos noms per una mateixa font, però en tot cas diferent de 
l’actual font de Felip Graugés.

Font dels FaiGs Bessons

Situada al mateix camí on és Felip Graugés, 
700m. més enllà seguint aquesta pista i 
poc després de creuar el sot de Llops. Des 
del camí, quan veieu uns faigs bessons 
(que li donen nom) cal baixar uns pocs 
metres per gaudir d’aquesta deu d’aigua. 

Font del trèMol

Situada prop de Cortils pel Dr. Ariet61 però 
sense més especificacions. Suposem que 
era prop d’un trèmol (populus tremula), arbre que creix a les clarianes i als 
boscos poc densos de les zones humides, de manera que hauria de ser a 
prop del sot. 

59 Felip Graugés i Camprodon (L’Estany, 1889 – Barcelona,  1973). Poeta i periodista 
de formació autodidàctica. Col·laborà amb Josep Maria Capdevila i amb Antoni 
Rovira i Virgili. Redactor de les revistes La Publicitat, El Matí, i La Nau. Va participar 
assíduament als Jocs Florals de Barcelona. El 1931 va guanyar la Viola d’or i d’argent. El 
1935 l’Englantina d’or, i el 1936 la Flor Natural. Va ser proclamat Mestre en Gai Saber.

60 Oscar FArrerons; Lluís PAgespetit, El Montseny. 51 passejades per descobrir. 1a ed. Sant 
Vicenç de Castellet: Farell, 2016 (Llibres de Muntanya, 44).

61 Antoni Ariet, Topografia Mèdica de Viladrau. Barcelona: Fidel Giró Impressor, 1915.

La deu de la font dels Faigs Bessons 
(fotografia de O. Farrerons, agost 2012).

Montseny 2017 - 32.indb   123 20/06/17   8:28:06



124 Oscar Farrerons Vidal

Sot de Canalís

Recull dels aigües de la conca delimitada pel Turó dels Plans, Bordoriol i 
Roca Llancers.

Font de Canalís

Segons F. Tolosa situada al sot de Canalís. No hem trobat cap altra 
documentació que acrediti la seva existència ni tan sols una posició 
aproximada.

Font de Bordoriol

Font desapareguda prop del coll del mateix nom. Font perduda segons Ll. 
Pagespetit,62 però en canvi per F. Tolosa63 seria l’actual Font de Pastors.

Font de Pastors

Abans del seu arranjament al 2002 era un 
biot on els pastors de la zona es trobaven. 
Dedicada durant el 53è. Aplec al Matagalls 
al centenari de la mort de Verdaguer, fou 
patrocinada per Angel Rabat. La font es 
troba al camí que puja al Matagalls des de 
de Bordoriol, a un trencall a la dreta a sols 
2 minuts.

La font consisteix en una clariana al bosc, 
on un pedraplè recull el broc de ferro 
per on raja tranquil·lament l’aigua. Un pedró commemoratiu recull la 
dedicatòria i un poema de Felip Graugés intitulat “A Jacint Verdaguer”.

Font de l’atlÀntida

Patrocinada per Angel Rabat, construïda al 1978 en commemoració al 
centenari de l’immortal poema verdaguerià “l’Atlàntida”.64 La font es troba 
a un trencall a la dreta del camí al Matagalls des de Bordoriol, poc després 
de passar la font de Pastors, i en el mateix camí de la font de Felip Graugés. 
Durant el camí s’encavalquen la fageda, l’alzinar i castanyeda. A l’hivern 
la font i el seu entorn queden gelats.

62 Margarida Feliu; Ignasi López; Xavier López; Lluís PAgespetit, “Viladrau”. Quaderns de la 
Revista de Girona. Girona: Diputació de Girona, Caixa de Girona, 1993.

63 Ferran TolosA, Viladrau. Un munt de noms i d’imatges. 2005. Taller Gràfic Ramon. 
Palma. Mallorca.

64 Considerada una de les millors obres de Verdaguer, el 1877 va ser premiat als Jocs 
Florals.

La font de Pastors junt el pedró amb el 
poema de Felip Gaugés (fotografia de 
O. Farrerons, juliol 2010 ).
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El broc de la font és a un mur de pedra de 
granit rosat que conté les terres del camí 
que passa del camí que, passant per sota 
Roca Llancers, avança cap a les fagedes 
de l’obaga de Matagalls. Davant s’ha creat 
un petit espai amb un banc per gaudir de 
la font i de les vistes cap al sot de Gèmena 
i al poble de Viladrau. L’any 2011 va ser 
restaurada.

Font de PuiGdot

Entre l’Arimany i Puigdot, actualment desapareguda.65 Venint pel camí de 
la Vila, just a trobar la riera de Pujol, a mà esquerra hi ha les runes de 
l’antic molí de Puigdot.

Hi ha una hipòtesi històrica que situa l’origen de Viladrau a l’època de la 
Reconquesta, amb la fundació de la capella de Santa Maria de Puigdot pels 
voltants del sot de Gèmena, on resten runes encara no estudiades a fons.

Riera del Pujol

Recull en capçalera el sot de Canalís i el conjunt del sot de Gèmena. 
S’origina a Puigdot i arriba fins als camps del Moliner on les seves aigües 
s’ajunten amb les provinents del nucli urbà pel sot de Vernets, donant lloc 
a la Riera Major de Viladrau. En aquest àmbit avoquen el sot de Rió pel 
nord, i els sots de la Tronca, de la Martinera i de la font del Cristall pel sud.

Font de l’ariMany

També escrita com Aremany o Alemany en postals del primer terç del  
segle XX.66 Després de la casa de l’Arimany hem d’anar en compte de 
no passar de llarg d’aquesta font, tot i estar en el camí que ens porta al 
Noguer, és fàcil de passar desapercebuda, ja que no té cap pedró indicatiu 
i el broc està molt mimetitzat en el terreny, envoltada de saücs, castanyers 
i freixes. 

La font de l’Arimany és representativa de la senzillesa de les fonts boscanes 
viladrauenques; no té cap grandiloqüència arquitectònica, el seu broc és 
humil, les falgueres la mig cobreixen, i l’aigua vessa desordenadament pel 
camí fins al torrent.

65 Margarida Feliu; Ignasi López; Xavier López; Lluís PAgespetit, “Viladrau”. Quaderns de la 
Revista de Girona. Girona: Diputació de Girona, Caixa de Girona, 1993.

66 Carles AlBesA i riBA, “Postals del Montseny”. Publicacions Abadia de Montserrat, 1990. 
(Cavall Bernat, 17). p. 51.

La font de l’Atlèntida beneïda pel pare 
Faustí Illa, el dia de la seva inauguració.
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Font de la teula ii
Com que a Viladrau hi ha dos fonts amb aquest nom, aquesta va rebre el 
nombre II a partir del llibre de Feliu.67 Venint des de la Vila camí a l’Arimany, 
just abans de creuar la riera del Pujol, baixant a l’esquerre. Actualment la 
teula ha desaparegut, i l’aigua sorgeix del talús de la muntanya per un broc 
de ferro. Just a la riera hi ha les runes del molí de Puigdot.

Font tronCa del Pujol

Al nord el Pujol de Muntanya hi ha el paratge anomenat Tronca del Pujol, 
per on hauria d’estar la surgència intermitent d’aquest mateix nom,68 
capçalera del sot homònim. Segons testimonis orals consultats, un cop als 
anys 40 sortia amb tanta força que diuen que se sentia el soroll del seu 
brollar des del mateix poble. 

Font dalMau

Segons F. Tolosa, font perduda.69 Situada vora la casa anomenada Can 
Dalmau, a un tirany a la part nord de la serra de Rosquelles.

Font del Cristall

A la capçalera del sot homònim. Des del Pujol de Muntanya seguim un 
camí planer a ponent que porta primer a la Martinera, un camp amb unes 
magnífiques vistes a Viladrau, i després al pla del Gorg. Uns metres més 
enllà hem de baixar per un corriol que trenca a la dreta i trobarem la font. 
Estem just a sota del Puig Merlí (1092m). Des del Pujol de Muntanya fins 
la font sols hi ha un quart d’hora. Al pedró hi ha un vers de Marià Manent.

Font patrocinada pels senyors Castella-Pujol l’any 1990, bastida per 
l’AAAM i dedicada a Marià Manent, editor, escriptor, traductor i crític 
poètic, que va escriure gran part de la seva obra a Viladrau. 

Font del noGuer

Font situada als jardins de Mas Noguer, vora el camí antic de Viladrau 
al Pujol de Muntanya. Als jardins del mas hi ha plantats des de 1898 
arbres monumentals com un avet blau, un avet grec, una sequoia roja 
i l’anomenada “Sequoia del Noguer”, catalogada al registre d’Arbres 
Monumentals Catalunya.

67 Margarida Feliu; Ignasi López; Xavier López; Lluís PAgespetit, “Viladrau”. Quaderns de la 
Revista de Girona. Girona: Diputació de Girona, Caixa de Girona, 1993.

68 Joan lópez cortiJo, “La Tronca del Pujol i altres surgències intermitents”. Monografies 
del Montseny. [Viladrau], 16 (2001).

69 Ferran TolosA, Viladrau, on anem d’excursió? 11 propostes per gaudir-ne a peu. 2007. 
Taller Gràfic Ramon. Palma. Mallorca
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Sot de Rió

Queda delimitat pel nord pel Planell de la Vila.

Font de la vila

Adossada als murs laterals de La Vila,70 just on el camí es bifurca cap a Sant 
Marçal de pujada i cap a l’Arimany de baixada. Sembla un antic abeurador 
d’animals, al costat té un agradable banc de pedra per poder descansar 
del passeig. Davant hi ha dos imponents plataners, i poc abans d’ells, dos 
grans lledoners. 

Font del lledoner

També anomenada dels Tres Nois. Situada al camí que porta de la Vila a 
Mas el Martí, a 50 m. del primer. Cal pujar la feixa de sobre el camí per 
poder trobar la mina original de la font, ara tancada per una porta de 
fusta molt deteriorada. Al hivern i primavera l’aigua surt en grans quantitats 
per sota la porta i genera reguerots al camí. A sota de la mina hi ha un 
immens lledoner amb algunes estructures que podrien ser vestigis de la 
font perduda.

Respecte al nom dels Tres Nois, hi ha diferents versions del seu origen. Per 
F. Tolosa els “tres nois” eren parents d’un treballador de la Vila.71 Altres 
interpretacions orals que hem recollit d’antics masovers expliquen que 
podrien recollir la llegenda dels tres germans hispanoromans (Vicenç, 
Sabina i Cristeta) que van morir màrtirs al començament del segle IV, 
venerats com a sants per l’Església catòlica.

Font del Planell

Situada al Planell de la Vila, al jardí de Can Roviralta de la Vila. Les aigües 
de les fonts de la Vila, del Lledoner i del Planell són recollides pel sot de Rió.

Font de santa Caterina

Situada a la Vila, sortint l’aigua d’una mina dins la casa.

Font del PollanCre

En F. Tolosa també l’anomena font de la Servera, i la situa propera a mas 
el Martí. El doctor Ariet72 la situa a 12 minuts a peu de la Plaça Major, 

70 El 1872 a la casa pairal de La Vila, Francesc Savalls i Ramon Vila declararen la Tercera 
Guerra Carlina, la que tingué més incidència a Viladrau.

71 Ferran TolosA, Viladrau. Un munt de noms i d’imatges. 2005. Taller Gràfic Ramon. 
Palma. Mallorca.

72 Antoni Ariet, Topografia Mèdica de Viladrau. Barcelona: Fidel Giró Impressor, 1915.
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però sense indicar on. Nosaltres no hem sabut trobar la font, ni tampoc 
contactar amb ningú que la conegui.

El Martí és una masia esmentada ja el 1292, tot i que l’actual edifici sembla 
ser del segle XVII. Avui està completament rehabilitada i dedicada a la 
celebració de d’esdeveniments i banquets.

Sot de la Martinera

Font del Corral

Situada una mica més avall del corral del 
Pujol, d’on pren el nom. Des del Pujol de 
Muntanya73 cal agafar el camí que puja 
fins al corral. A la font s’hi accedeix des 
del revolt abans d’arribar al corral, d’on 
surt un corriol que en 50m. ens porta fins 
a la font. L’aigua de la font sorgeix de les 
arrels d’un enorme faig i és canalitzada 
uns metres més a baix amb un broc d’acer. 
El paratge és bell, feréstec, indòmit, no hi 
ha cap lloc on poder reposar, tot és un 
gran pla inclinat que ens empeny muntanya avall al menor descuit. Les 
aigües de la font són origen del sot de la Martinera.

Font Mirall del Pujol

Original de la primavera del 2013, consisteix en un brollador amb dues 
teules i per pica un tronc buidat que serveix d’abeurador, ja que és a prop 
del Corral del Pujol. A proposta de Carme Aliaga74 es batejà amb el nom de 
font Mirall de Pujol, amb una poesia en honor d’aquesta nova deu d’aigua.

Riera Major de Viladrau

L’origen de la riera és a l’aiguabarreig de la riera del Pujol, que porta 
aigües del vessant nord oriental de Matagalls, amb les provinents de la 
zona urbana de Viladrau recollides pel sot de Vernets.

73 El Pujol de Muntanya és un casal històric situat a la cota 940, als peus del turó Gros del 
Pujol. Original del segle XVII, fou reformat en part el 2002. Esta compost per la casa 
dels Senyors amb pati i galeries orientades a llevant, i a la banda nord masoveria amb 
era i pallissa.

74 Carme Aliaga Molet (Aiguafreda, 1952). Poetessa autodidacta resident a Seva.

La boscana font del Corral (fotografia 
de O. Farrerons, setembre 2010).
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Font de l’avi

Des de davant dels antics garatges de Molins (avui restaurant La Solana) i 
caminem fins creuar la riera Major, a uns 200m. trobarem un corriol cobert 
d’avellaners i saücs fins a aquesta tímida font. Timidesa que es manifesta 
en el seu degoteig lent i pausat a l’estiu, i en la seva senzillesa d’un petit 
broc i quatre pedres mal posades.

Font de les aMetistes

A peu de l’antic camí carreter de Viladrau a Vic.75 La font rep el nom de les 
famoses ametistes del Montseny, conegudes com “pedres de bisbe” per ser 
les que tradicionalment encastaven els prelats en els seus anells. Guerau 
de Liost va donar el nom de “la muntanya d’ametistes” al seu recull líric de 
poemes sobre el Montseny.

Font de Fontanelles

Situada per sobre de l’antic camí carreter 
de Vic. A 200m. de la font de les Ametistes 
en direcció Barcelona hi ha una pista mig 
perduda que puja cap a Puig Cornador i, 
en 5 minuts, trobem un petit corriol que 
baixa fins a la font. És de la mateixa època 
que la de les Ametistes, ja que el pedró 
que porta el seu nom és molt similar a 
aquesta. Hi ha un banc de pedra al costat 
i un altre davant on poder fruir d’aquest 
ombrívol paisatge.

Font Bundosa

Damunt can Pau Moliner. A 35 minuts des de la plaça Major sortint pel 
passeig de les Farigoles, prenent la pista a Can Batllic; a l’alçada de Coll de 
Ciders cal agafar el corriol que baixa resseguint el sot de Can Pau Moliner. 
400m. més avall cal deixar la pista que segueix la depressió per trencar a 
la dreta per un camí mig abandonat que ens porta ara fins al sot que baixa 
de Coll Sa Sitges i, un poc abans d’arribar a la carretera, just a un tombar, 
trobarem el biot d’on sorgeix l’aigua de la muntanya. Segons testimoni 
d’Àngel Rabat hi havia una aixeta fins a finals de segle XX. La tradició oral 
diu que era una de les que més rajava del poble, i d’aquí li venia el nom.

75 Aquest camí fou abandonat per l’obertura de la nova carretera el 1912. Actualment és un 
bon passeig a una i altra banda de la riera Major, bo per gaudir tant al vessant obac com 
solà, ja que és planer i sorprèn amb les vistes que ofereixen els antics ponts carreters.

Font de Fontanelles (fotografia de O. 
Farrerons, octubre 2010).
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Font de CaBorreC

Actualment perduda, estava situada prop dels Plans de Can Bosc, propera 
a l’antiga Creu del Borrec (d’on pren el nom).76 No hem sabut trobar les 
restes de la creu, però actualment la toponímia local la situa en el sot que 
recull les aigües del Pla de la Jaca i el Pla d’en Cendra, al camí de l’Erola.

Font del Castanyer Perxer

Segons F. Tolosa és un biot a pocs minuts de Mas Molins, en el camí 
que procedeix de Viladrau pel Molí de Baix. El nom prové del castanyer 
perxer77 que estava davant el biot.

Font de Mas Molins

El Dr. Ariet78 l’anomena font dels Frares. Després de creuar la riera pel 
pont del Moli de Baix, passem per davant de Mas Molins, amb el seu 
impressionat rellotge de sol presidint l’entrada. Just a l’altre costat hi ha la 
font amb el seu petit rajolí. El broc de la font és al mur de pedra del camí i 
vessa la seva aigua en una pica recoberta de molsa. Mas Molins està situat 
a un petit promontori sobre la Riera Major, amb teló de fons la muntanya 
de la Sala. 

Font Marí

Només apareix documentada a les Monografies del Montseny/1,79 situada 
a la carena del Pou d’en Sala, vora la Tirassa de Can Gat.

Font PollanCres de Molins

Font perduda que estava situada a l’esquerra de la carretera de Mas 
Molins,80 prop de la riera, però no confondre amb la font de l’Avi. Suposem 
que estaria localitzada entre els camps del Moliner i el Revolt de la Paella, 
ja a la carretera de Can Gat, però sempre prop de la riera, que és on són 
les pollancredes.

Conclusions

76 Margarida Feliu; Ignasi López; Xavier López; Lluís PAgespetit; Ramon PAgès, Passejades pel 
Montseny. Un tomb per Viladrau. Centre Educació Ambiental Santa Marta, 1992.

77 portAl del montseny, Aigües i arbres del Montseny [en línia]. Viladrau: 2013. http://
www.portaldelmontseny.com/ 

78 Antoni Ariet, Topografia Mèdica de Viladrau. Barcelona: Fidel Giró Impressor, 1915. 
79 Antoni PlAdevAll, “Rodalia i consueta de la parròquia de Sant Martí de Viladrau”. 

Monografies del Montseny. [Viladrau], 1 (1986) p. 39-74. Edicions Cedel.
80 Margarida Feliu; Ignasi López; Xavier López; Lluís PAgespetit, Viladrau. Quaderns de la 

Revista de Girona. Girona: Diputació de Girona, Caixa de Girona, 1993.
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La vall del Matagalls concentra una gran quantitat de fonts en la seva 
conca. Ha quedat patent que les condicions naturals (alta pluviometria i 
les característiques geològiques del terreny) hi contribueixen, però l’article 
demostra que les condicions socials i històriques han estat cabdals per 
aquest aprofitament hídric al poble. Des de 1881 tenim testimonis escrits 
de les fonts de Viladrau, i del seu ús tant per part dels bosquerols com, a 
partir de finals del XIX, pels forans que venien a gaudir de l’aire i l’aigua 
de la muntanya. Així doncs, testimonis científics com el d’Artur Osona, 
Dr. Carulla i Dr. Ariet; literaris com el de Verdaguer, Guerau de Liost, Felip 
Graugués, Marià Manent; històrics com Ramon Arabia i Carles Albesa; i 
inclús geobiòlegs com Jordi Matamoros i Jordi Pascual, corroboren que 
estem en una vall especial per a les fonts i deus d’aigua. 

Aquest patrimoni és ben viu gràcies a actuacions d’associacions com 
Amics del Montseny, Amics Aplec de Matagalls i Amics de les Fonts de 
Viladrau, junt amb els serveis tècnics del Parc Natural del Montseny, i amb 
la col·laboració de l’ajuntament de Viladrau, per evitar que es perdin fonts, 
restaurant les malmeses i catalogant-ne i referenciant les dades històriques 
de totes amb llibres i articles publicats a vàries revistes. Cal destacar que 
les fonts de Viladrau, a part del seu valor paisatgístic i excursionista, tenen 
un valor històric, documental i poètic de gran interès com s’ha pogut 
demostrar en aquest l’article, que recull des d’aportacions de la primitiva 
Associació d’Excursions Catalana fins a una extensa bibliografia dels segles 
XX i XXI.

Abreviatures

IPAPNM Inventari Patrimoni Arquitectònic Parc Natural del 
  Montseny. Diputació de Barcelona

AAM  Associació d’Amics del Montseny

AAAM  Associació d’Amics Aplec del Matagalls

ICC  Institut Cartogràfic de Catalunya

Agraïments

Tota la tasca que hem estat realitzant en els darrers set anys de recuperació 
de la memòria històrica de les fonts de Viladrau no hagués estat possible 
sense l’ajuda de moltes persones als quals he d’agrair la seva ajuda i les 
seves aportacions orals. Així doncs gràcies al pare Ramon Caralt (president 
AAAM), Joan Alsina (secretari AAAM), Joan Campañá (president AAM), 
Àngel Rabat (Viladrau), Joaquim Bosch (Hostalric), Jordi Boadas (Vic), 
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germans Jordi i Lluís Brachs (mas La Noguera), Ignacio de Puig Girona 
(Can Gat), Lluís Calm (La Barita), Ramon Oriol (la Sala Nova), Miquel Vila 
(Viladrau), Xavier Par (Barcelona), Josep Masnou (Montseny), Joan Manel 
Carrasco (La Guineu), Jordi Perera (La Guineu), Toni Clavera (Can Feliu), 
Pere Montalt (Vilar del Bosc), Xavier Burcet (Arbúcies), Xavier López (Portal 
del Montseny), Joan Soler i Núria Grau (Viladrau, Can Bosc), Laura Varderi 
(Masnou de Viladrau), Pili Mas i Pep Bassas (Vilarmau), Agustí Busquets 
(mas Pujolar), Joan Presseguer (Viladrau) i Marc Robusté (Viladrau).
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