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1. Presentació i objectius
El Grup de Natura Sterna fa molts anys que va començar el
seu llarg camí en el camp de l’estudi i la conservació tant de
la fauna com del patrimoni cultural de les nostres contrades.
Han estat anys molt fructífers pel que fa a l’estudi dels
ocells de la Vall d’Aro, però també anys d’una constant lluita
per la defensa i la conservació d’un munt de tresors
ecològics. En alguns casos hem aconseguit portar a bon terme
la nostra tasca; en molts d’altres, per contra, l’especulació i
la cobdícia ens han guanyat la partida. El balanç però, al cap
dels anys, creiem que és molt positiu. No tant potser pels
objectius assolits, si no pel fet d’haver lluitat per tots ells.
El projecte que en aquesta ocasió us presentem és un treball
laboriós no només pel que fa a la recerca sinó també pel que
fa a l’esforç (tant físic com econòmic) que vàrem endegar fa
ara prop de dos anys.

2. Les fonts de la Vall d’Aro
En el nostre constant transitar per aquests últims, castigats i
malmesos trams de les Gavarres, i que tant car han pagat la
seva proximitat amb la Mediterrània, ens adonàrem del
lamentable estat de conservació de la majoria de les fonts
del nostre entorn. Perdudes, oblidades i, allò que és molt
pitjor encara, ignorades durant molts i molts anys. Aquestes
fonts ens han portat a viure una experiència inoblidable de
voluntarietat i companyonia, prou important per a tots
nosaltres, i que en aquesta ocasió hem volgut compartir amb
tots aquells a qui arribin aquestes notes.
El treball de recuperació, rescat i arranjament de quasi la
totalitat de les fonts del nostre entorn ha estat per a tots
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els qui hi hem col·laborat una experiència d’enriquiment
personal molt important. Creiem que amb la nostra tasca hem
tornat a obrir el llibre de la història recent a un munt de
gent, jove i gran, que ara visita, coneix i per tant estima allò
que fins avui ignorava que existia.
Durant el procés del nostre treball de recerca de dades, hem
après històries fantàstiques sobre els antics habitants
d’aquests paratges. Històries de poetes, carboners i
masovers, i de tants d’altres que a la seva manera ens han
transmès un llegat que nosaltres no volem deixar que es perdi
per bé que el temps i la ignorància ens vulguin temptar.

3. Breu història dels esdeveniments
Fou la primavera de l’any 2004 quan uns quants membres del
Grup de Natura Sterna ens animàrem a fer una pujada a la
Font del Ferro (Foto 1), situada a banda de solell dels
darrers contraforts de les Gavarres, dins del terme municipal
de Castell d’Aro.

Foto 1. Font del Ferro
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El camí, ja perdut, era impracticable i havia desaparegut
sota un mantell de vegetació. Fou aquest el motiu que ens
portà a iniciar un treball que, sense saber-ho, ens duria fins
a l’actualitat. Han estat dos anys de treballs de recerca i de
descoberta del nostre patrimoni natural i històric. Però han
estat, alhora, dos anys d’un gran esforç humà en totes les
tasques de retrobar aquests tresors que la natura havia
amagat dels ulls i la mirada de qui no els volia veure (foto 2).

Foto 2. Les primeres visites a les fonts

Tal i com hem dit més amunt, i tal i com podeu veure en la
documentació adjunta, no sols hem aconseguit recuperar les
fonts físicament, sinó que també, i no sense un gran esforç,
hem anat recollint totes les anècdotes i històries que
envoltaven aquests paratges. Han estat dos anys de treballs
als quals hem dedicat, i encara dediquem, tots els dissabtes
a la tarda. Han estat, a més, dos anys d’entrevistes amb els
avis i, també, amb els descendents de tota aquella gent que
ja no és entre nosaltres però que de forma oral o escrita va
transmetre el llegat de les experiències viscudes a l’entorn de
les fonts de la vall.
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En aquest període hem pogut viure de primera mà totes les
agressions que l’especulació urbanística, el creixement
desmesurat i el desenvolupament inadequat d’una zona tan
turística com la nostra han ocasionat en aquests paratges tan
entranyables: fonts enterrades per abocaments de roques i
de
runa
procedents
d’edificacions
i
construccions
fraudulentes, abocaments de fosses sèptiques al bosc,
contaminació de les aigües, tancaments de camins ancestrals i
un llarg reguitzell de conflictes que de mica en mica hem anat
afrontant (foto 3).

Foto 3. Font d’en Barceló enterrada de pedres procedents de construccions
fraudulentes.

No cal dir que hem utilitzat totes les armes que teníem al
nostre abast: treball, denúncies, informació, repercussió en
els mitjans de comunicació, visites als propietaris, .... Tot el
que bonament hem pogut per mirar de retornar la dignitat
perduda a uns espais que fins ara restaven oblidats.
Han estat la nostra constància i el nostre esforç els que han
fet que l’Ajuntament, un cop vistos els resultats, hagi
convingut d’incloure la Ruta de les Fonts com a reclam
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turístici cultural del municipi, tant per als mateixos veïns com
per a aquells que ens visiten. És per això que va decidir
costejar els cartells informatius i de senyalització (foto 4).

Foto 4. Inauguració de la ruta de les fonts

4. Aiguats de la tardor del 2005
Com segurament recordareu, durant la tardor de l’any 2005
varen caure a la Vall d’Aro i rodalies aproximadament 400
litres d’aigua en un cap de setmana. Aquest fenomen
meteorològic tan agressiu va causar grans desperfectes a la
nostra zona. Afortunadament no es va haver de lamentar cap
desgràcia humana al nostre municipi (malauradament si en
municipis veïns). Però, pel que fa la nostra tasca, aquelles
pluges torrencials van suposar un abans i un després.
En només dos dies, tota la feina feta durant un any, es va
literalment ensorrar. La majoria de les fonts ja recuperades
varen quedar sepultades sota centenars de rocs, sorra i
terra. La Font del Ferro, la Font d’en Barceló, així com els
camins d’accés a la Font del Poeta Sitjar i a la Font de la
Boixa, quedaren completament esborrats del mapa (foto 5, 6
i 7).
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Foto 5. El camí de pujada a la Font del Ferro després dels aiguats (tram
baix).

Foto 6. El camí de pujada a la Font del Ferro després dels aiguats (tram
alt).
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Foto 7. La Font del Ferro soterrada després dels aiguats

Tot això ens deixà un regust força amarg, en veure com
tantes i tantes hores de feina i esforços esmerçats acabaven
reduïts al no-res. La força de la natura ens havia pres sense
cap mirament totes les il·lusions dipositades en aquest
projecte. Però, al mateix temps, fou una prova a la nostra
tenacitat i, com aquell que no ha estat res, tornàrem a
començar de nou.
Ara, dos anys després, podem dir amb orgull que, tret de la
Font d’en Barceló, tota la resta de fonts i de camins d’accés,
així com la senyalització de l’itinerari, tornen a estar en
perfecte estat. Tot plegat, una simbiosi de la voluntat de la
natura i de la nostra tossuderia.
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5. Nius de nimfes i dones d’aigua. Treballs
efectuats a les Fonts de la Vall d’Aro
a. Font del Ferro
Situació. Aquesta font la trobarem al vessant sud de les
Gavarres més orientals, just abans que es rendeixin al
Mediterrani, dins del terme municipal de Castell d’Aro, a uns
200 metres d’alçada sobre el nivell del mar. Al costat de
llevant de la torrentera que forma la riera de La Coma i dins
d’un ambient de bosc mediterrani. La Font del Ferro i els
seus voltants ens mostren la flora més típica d’aquests
ambients: brucs, cirerers d’arboç, alzines, suros, pins i una
innombrable altra quantitat d’espècies vegetals autòctones.

Descripció. Es tracta d’una font d’aigües marcadament
ferruginoses, tant pel que fa al seu gust com pel que fa al
seu color. Com a característica principal podem destacar que
es tracta d’una font de raig, situada a un nivell lleugerament
superior al del cabal de la riera de la Coma. La font, ubicada
en una depressió del terreny, raja a l’exterior per un tub de
coure sobre una llosa de pedra i és acompanyada per una
canal de teules fins a la mateixa riera de la Coma (foto 1).

Història. Tot i que no tenim dades de la seva construcció,
és aquesta una font recordada pels més grans del poble com
a indret de peregrinació, racó de trobada, de berenars i
d’estades de salut per a molts dels veïns de la vall. Una de
les persones més properes a aquesta font fou l’avi Miquel
Mont, antic masover del Mas de Vallvanera, que, com veureu
en la informació adjunta, fou un personatge clau per a aquest
paratge.
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Treballs efectuats. Durant dos anys s’ha recuperat el camí
d’accés, que té uns dos quilòmetres de recorregut des del
poble. S’ha desbrossat un perímetre d’uns 400 metres
quadrats al voltant de la font, s’ha recuperat el poema
gravat a la roca i s’hi ha instal·lat una caseta on es guarda
la llibreta de notes en la qual tots els visitants poden deixar
escrites les seves impressions (foto 8). La col·locació d’una
taula, d’un petit hort ecològic, d’una bassa de recollida
d’aigua i d’una tanca de fusta han acabat d’embellir el
paratge (fotos 9 i 10).

Foto 8. Roca escrita i reproducció del poema en ferro
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Foto 9. Desbrossada a l’entorn de la Font del Ferro

Foto 10. Voltants de la Font del Ferro
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b. Font del Poeta Sitjar
Situació. La trobarem al marge esquerre del mateix camí
que ens porta fins a la Font del Ferro, uns cent metres
abans d’arribar-hi. Està situada en una terrassa, a la cara
de ponent del torrent de la Coma i a una alçada aproximada
d’uns 180 metres sobre el nivell del mar.

Descripció. Es tracta d’una font de mina molt interessant.
Excavada en part sobre el terreny, mostra una façana de
pedra amb una obertura rectangular. Al seu interior, una
mena de receptacle recull l’aigua que brolla de forma natural
del subsòl. Aboca l’aigua a l’exterior per una canal de teules
(foto 11).

Foto 11. La Font del Poeta Sitjar

Història. Aquesta font fou recuperada de forma gairebé
casual. En el nostre anar i venir, observàrem una humitat al
terreny. Aquesta fou la pista que ens conduí fins a la bonica
font. En aquest cas molt poca ha estat la gent gran del poble
que la recordava. Una de les històries més interessants sobre
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aquesta font és la que descriu aquest paratge com a un lloc
d’inspiració i d’estada d’un conegut poeta local, el poeta
modernista Joan Sitjar. I és aquest el motiu que ens ha
portat a donar-li aquest nom.

Treballs efectuats. En aquest cas, tot i que la font es
trobava semi-soterrada, les tasques de recerca no passaren
del fet de desbrossar-la i desenterrar-la. Una canal de
teules de drenatge, una tanca de fusta i el rètol de
senyalització,
han
estat
els
darrers
elements
de
condicionament del paratge (foto 12).

Foto 12. La Font del Poeta Sitjar

13

c. Bassa d’en Tomàs
Situació. En el camí que mena cap a la Font del Ferro, un
cop arribats al punt més elevat, trobarem aquesta bassa, a
la nostra esquerra. De la mateixa manera que la Font del
Poeta Sitjar, es troba a la cara de ponent de la riera de la
Coma i a una distància d’uns 200 metres de la font
esmentada.

Descripció. En aquest cas no estem parlant pròpiament d’una
font. Es tracta en realitat d’una obertura efectuada de
forma intencionada al terreny, en la qual s’acumula l’aigua que
brolla de forma natural. Al cap dels anys, s’hi ha anat
formant un ambient humit amb totes les característiques dels
bassals mediterranis. Llenties d’aigua, balques, joncs i un
munt de plantes aquàtiques conformen un hàbitat idoni
també per a un petit grup d’invertebrats aquàtics i d’amfibis.

Història. Fa uns deu anys i amb motiu d’una cursa de
bicicletes BTT, s’arranjaren tot un seguit de camins. Una
excavadora fou l’encarregada de fer aquesta tasca. El
conductor d’aquesta màquina era en Tomàs que, en veure que
d’un dels marges del camí plorava aigua, va creure convenient
de condicionar-hi un bassal. Es per això que hem cregut
oportú de posar-li el seu nom. Deu anys després, aquest
bassal s’ha consolidat i ha passat a formar part d’aquesta
Ruta de les Fonts.

Treballs efectuats. En aquest cas només ens ha calgut
netejar una mica els voltants, mirant de respectar sempre la
flora típica de l’entorn, i dignificar el paratge amb una tanca
de fusta (foto 13). Està en preparació un rètol educatiu,
amb
informació de la flora i la fauna
d’aquest biòtop
natural.
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Foto 13. La Bassa d’en Tomàs

d. Font de l’Acàcia
Situació. Si seguim les indicacions de la Ruta de les Fonts,
ja de camí de tornada al poble passarem just per davant
d’aquesta bonica i jove font que, situada a la cara sud del
massís de les Gavarres, i banyada pel sol durant tot el dia,
ens espera mig excavada al marge del camí.

Descripció. Es tracta d’una font de mina amb un receptacle
d’un metre quadrat de superfície i d’uns 60 centímetres de
fondària, que pot contenir fins a un total de 300 litres
d’aigua. La font té forma de volta de canó, amb un frontal
de rajola que forma una arcada de mig punt. La base i el
receptacle interior estan fets de pedra. Al seu costat, un
banc fet de pedra ens convida a reposar una estona, amb
unes vistes molt boniques sobre els boscos de la Vall d’Aro.
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Història. La història d’aquesta font comença en el moment
en què es recupera un mapa manuscrit de l’avi Miquel (mapa
1). Aquest mapa fou trobat pel seu fill mentre endreçava la
casa on havia viscut el seu pare. En aquest mapa es trobaven
assenyalades totes les fonts de què l’avi Miquel tenia
coneixença. Quan iniciàrem la recerca d’aquesta font, l’única
cosa que aconseguírem trobar fou una deu d’aigua que
humitejava el terra. Així fou com, guiats pel mapa i la
informació que teníem d’aquella zona, arribàrem a la conclusió
que, possiblement, la construcció de l’actual camí havia
sepultat o destruït l’antiga font. I per això decidírem iniciar
allà mateix la reconstrucció d’aquesta nova font.

Mapa 1. Plànol de les fonts de la Vall d’Aro de l’avi Miquel.
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Treballs efectuats. En aquest cas ens trobem davant d’una
experiència completament nova en el nostre treball de
recerca i recuperació de les fonts de la vall. Per primer cop
hem tingut el plaer de poder dissenyar i construir una nova
font. Concebre una font de bell nou té quelcom de màgic. En
primer lloc cal procedir a la recerca de la deu d’aigua, fet
que culmina en el moment en què s’aconsegueix trobar la veta
de la roca (foto 14). No cal dir que aquesta experiència ha
estat altament gratificant i emotiva per a tots nosaltres. Tot
seguit, un cop superat aquest punt, es procedeix al disseny i,
posteriorment, a l’inici de l’obra (foto 15, 16 i 17). Els
materials utilitzats per a la seva execució han estat cercats,
en la seva majoria, al mateix entorn de la font, per intentar
així que quedés el més integrada possible en el conjunt del
paisatge.

Foto 14. Cerca de la deu de la Font de l’Acàcia
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Foto 15. Inici de la reconstrucció de la Font de l’Acàcia

Foto 16. Fase posterior de la reconstrucció de la Font de l’Acàcia

18

Foto 17. Darrers retocs de la reconstrucció de la Font de l’Acàcia

e. Font de la Boixa
Situació. Deixem enrere la font de l’Acàcia i, de tornada al
poble de Castell d’Aro, trobarem a la nostra dreta, un rètol
que ens mena per un corriol, 50 metres muntanya avall. Al
peu d’una torrentera i en un indret molt ombrívol reposa una
de les fonts de raig més boniques de la zona. Tot i estar
orientada a ponent són poques les hores que li toca el sol i
la seva situació emboscada fa que sigui difícil de detectar
per aquells que no la coneixen.

Descripció. Com ja hem dit, es tracta d’una font de raig.
Mig enterrada al marge de la muntanya, raja una aigua molt
menys ferruginosa que les altres, a través d’una boixa de
roda de carro. La font té el desguàs primer en una llosa que
li hem construït de nou i forma desprès un petit rierol que
acaba en un desguàs al torrent més proper (foto 18).
19

Foto 18. La Font de la Boixa

Història. Com podreu veure a la documentació adjunta, és
aquesta la font dels carboners per excel·lència. Molt
probablement foren ells qui posaren la boixa de roda de carro
al ganyot de la font.

Treballs efectuats. En aquesta font la principal feina ha
estat desbrossar-la, ja que el seu estat de conservació era
gairebé perfecte i únicament es trobava mig enterrada sota
la terra i la vegetació. Obrir el corriol i assenyalar-la amb
els rètols ha estat la darrera tasca duta a terme per donarla a conèixer a tothom. A prop de la font descobrírem les
restes d’una antiga barraca de carboners, que actualment
tenim en procés de restauració. Per altra banda, no
20

descartem, en un futur i amb l’ajuda d’algun avi entès, tornar
a posar en marxa una nova carbonera (foto 19).

Foto 19. Barraca de la carbonera de la Font de la Boixa

f. Altres actuacions
Hem vist les fonts que fins ara han quedat integrades dins la
Ruta de les Fonts de la Vall d’Aro, però la nostra tasca ha
anat molt més enllà. Són moltes més les fonts que hem estat
cercant, arranjant o senzillament recuperant de l’oblit. Però
n’hi ha moltes d’altres, i no menys importants que, per la
seva ubicació, queden fora de la Ruta actual: Font Coberta,
Paratge dels Eucaliptus, Font del Pum, Font Podrida, Font del
Mas de la Font, Font d’en Marsillach, Font del Gat, Font dels
Canyars i Font d’en Barceló.
En un futur no massa llunyà ens agradaria que aquesta Ruta
inclogués algunes d’aquestes altres fonts de la Vall.
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Annex 1: Recull de premsa

*Article 1. Restaurada la Font del Ferro de Castell d’Aro.
El Carrilet Estiu 2004.
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*Article 2. Fonts, boixes i carros de carbó.
El Carrilet Desembre 2004.
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*Article 3. Reprenent el camí dels carboners.
El Carrilet Estiu 2005
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*Article 4. Pare, digueu-me que ..... .
El Carrilet Estiu 2005
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*Article 5. Fonts perdudes: una aventura a les Gavarres.
El Carrilet Maig 2005
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*Article 6. Els recuperadors de fonts.
Diari de Girona 05/02/06
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*Article 7. Les fonts perdudes de la Vall d’Aro.
Punt Diari 05/07/06
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*Article 8 (portada). Ruta de les fonts. Guia BBC
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Article 1 (portada). Restaurada la Font del Ferro de Castell d’Aro. El Carrilet 2004
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Article 1 (a). Restaurada la Font del Ferro de Castell d’Aro. El Carrilet 2004
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Article 1 (b). Restaurada la Font del Ferro de Castell d’Aro. El Carrilet 2004
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Article 2 (portada). Fonts, boixes i carros de carbó. El Carrilet 2004
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Article 2 (a). Fonts, boixes i carros de carbó. El Carrilet 2004
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Article 2 (b). Fonts, boixes i carros de carbó. El Carrilet 2004
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Article 3 (portada). Reprenent el camí dels carboners i Pare digueu-me que ......
El Carrilet 2005
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Article 3. Reprenent el camí dels carboners. El Carrilet 2005
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Article 4 (a). Pare, digueu-me que ..... . El Carrilet 2005
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Article 4 (b). Pare, digueu-me que ..... . El Carrilet 2005
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Article 5 (portada). Fonts perdudes: una aventura a les Gavarres. El Carrilet 2005
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Article 5 (a). Fonts perdudes: una aventura a les Gavarres. El Carrilet 2005
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Article 5 (b). Fonts perdudes: una aventura a les Gavarres. El Carrilet 2005
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Article 6 (original). Els recuperadors de fonts. Diari de Girona 05/02/06
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Article 6 (ampliació). Els recuperadors de fonts. Diari de Girona 05/02/06
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Article 7. Les fonts perdudes de la Vall d’Aro. Punt Diari 05/07/06
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Article 8 (a). Ruta de les fonts. Guia BBC
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Article 8 (b). Ruta de les fonts. Guia BBC

40

Article 8 (c). Ruta de les fonts. Guia BBC
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Article 8 (d). Ruta de les fonts. Guia BBC
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Article 8 (e). Ruta de les fonts. Guia BBC
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Article 8 (f). Ruta de les fonts. Guia BBC
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