http://fontscollserola.com
Qui fa el web: L’Associació Fes Fonts Fent Fonting, formada per un grup d’amics i de coneguts,
amants de la natura, a qui agrada fer excursions i anar amb bicicleta.
Una pàgina que recull tot un seguit d’informacions de les fonts de la Serra de Collserola.
Tenim un distintiu i un lema: Fes fonts fent fonting
Fonts i Descripció hi ha la llista de les fonts on s’indica l’interès, l’itinerari on es troba i les coordenades
UTM. Mapes hi el mapa de totes les fonts.
Excursions
Hi ha dades d’excursions que passen per diverses fonts: horaris, itinerari, waypoints …totes les
excursions, tant al lloc de sortida com al lloc d’arribada, hi ha parada de transport públic: FGC, RENFE,
metro o bus..
Objecte
Buscar 325 fonts de la Serra de Collserola, fotografiar-les, determinar la seva posició georeferenciada,
explicar els itineraris que passin per elles. Establir contacte amb altres persones i entitats per millorar la
base de dades. Fomentar el coneixement de les fonts perquè són una riquesa natural, formen part del
patrimoni històric – cultural i cal afavorir-ne la seva conservació en bon estat. Proposar recorreguts que
passin per diverses fonts i donar a conèixer racons insòlits.
Les fonts naturals
Les fonts naturals atrauen el nostre interès perquè són uns petits ecosistemes d’aigua dolça que formen
part del patrimoni cultural local i que sovint, agrupen les persones al seu voltant. Les fonts són punts del
territori on l’aigua subterrània brolla i surt a l’exterior, des de terra o entre les roques. Les fonts, com a punt
d’aigua, constitueixen un ecosistema viu! Amb una fauna, una flora i un paisatge associats. I tot sovint, un
punt de trobada social i cultural important!
Abast
La zona estudiada és la Serra de Collserola que abasta des de la part nord de Barcelona fins a Sant Cugat
i des del Besòs fins al Llobregat; té una extensió d’11.300 hectàrees de les quals unes 8.295 formen part
del Parc Natural de la Serra de Collserola. Està repartida entre 9 municipis: Barcelona, Esplugues de
Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, el Papiol, Sant Cugat del Vallès,
Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac.
La superfície de la Serra és muntanyosa, formada per gran quantitat de torrents i de turons de forma
arrodonida, amb unes alçades compreses entre els 250 i els 500 metres, que formen la Serralada del
Litoral. També hi figuren fonts que estan molt properes al Parc.
Aspectes d’interès
Fer un recorregut que passi per diverses fonts ajuda a descobrir les formes artesanes de construcció tan
diferents les unes de les altres. En trobem de construïdes amb paret de pedra, de totxo, revestides de
mosaic. Unes són petites i altres monumentals. Unes ragen aigua abundant i d’altres no ho fan o només en

algunes estacions. Les fonts són uns elements més que contribueixen a la bellesa del paisatge. Algunes
són com petites obres d’art que mereixen una visita.
La vegetació és molt variada i abundant. A vegades és tan espessa que sembla la selva. Moltes vegades
ens sorprenen els conills que estan pasturant, veiem esquirols que s’emparren pels arbres i porcs senglars
que fan de les seves. I què dir del cantar dels ocells que s’amplifica dins del silenci del bosc.
Pel camí ens trobarem masies, zones de conreu, de secà, horts que aprofiten pous o antigues fonts.
Terrenys que havien estat conreats i ara són ocupats per la vegetació. Camins amples, camins estrets,
corriols que haurem de passar ajupits… sorpresa i admiració a cada font que trobarem. Tant a l’estiu, com
a l’hivern, a la primavera i a la tardor, sempre trobarem un recorregut per diverses fonts per passar-ho bé.
Notes importants
Si visiteu les fonts tingueu cura de mantenir-les netes com també del seu entorn. Algunes fonts estan en
propietat privada. Feu cas dels cartells i avisos i demaneu permís als propietaris per accedir-hi. L’aigua de
la majoria de fonts naturals no és potable. No és aconsellable beure-hi aigua si no teniu una anàlisi prèvia
de la seva puresa.
Contacte
Ens agradarà conèixer les vostres opinions relacionades amb el tema i si trobeu noves fonts, ens ho feu
saber, que les posarem a la pàgina.

