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Des dels seus primers temps, el poble de Castellolí s’ha caracteritzat per 
la gran presència d’aigua, i per tant, de vida. Ja durant l’Eocè, ara fa 50 
milions d’anys, podem parlar d’aigua, tot i que salada. L’àrea compresa 
entre el golf  de Biscaia i la conca d’Òdena va ser envaïda per les aigües 

del mar Atlàntic, així que Castellolí estava completament immersa en el 
mar. Per això actualment podem trobar pels voltants del poble una gran 
diversitat i quantitat de fòssils de fauna marina, sobretot de coralls.  
  

Al llarg de la història del poble, l’aigua ha estat i encara és una part 
principal del nostre paisatge, des de fonts tan conegudes com la Font Cal 
Tardà o la Font del Ferro, amb les seves coves neolítiques, com la deu 

d’aigües medicinals sulfuroses de la Puda de Francolí, que va permetre 
l’obertura de l’únic balneari de la comarca. El terme de Castellolí és ple 
de surgències naturals, torrents, rierols i cascades molt belles: per 
exemple, les que conformen l’idíl·lic paratge dels Pèlags de Castellolí, així 

com també la Vall de Sant Feliu. 
  
Castellolí, antigament zona de grans extensions de terrasses amb vinyes, 

conforma actualment un seguit de boscos amb una riquesa vegetal 
excepcional. Tant per la diversitat de formes en que ens trobem l’aigua 
com pels variats boscos i ambients i la constant presència de la 
naturalesa, Castellolí és un lloc ideal per a recórrer, tant en bicicleta com 

caminant, que no ens deixarà indiferents.  
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Una font és una surgència d’aigua que prové de l’interior de la terra. 
Aquesta aigua que brolla a través de terres o roques prové principalment 
de filtracions de pluja i neu, que sovint són recol·lectades i transportades 
per aqüífers al llarg de quilòmetres abans de tornar a sortir a la 

superfície. Aquestes fonts, que poden ser temporals o perennes, tenen 
una gran importància: al voltant d’elles s’ha establert el cicle de vida, 
tant de flora i fauna salvatge com d’històric i cultural dels humans, com 
és en el cas de Castellolí. 

  
Quan es parla de fonts, són molts els aspectes a tenir en compte per a 
poder explicar el seu origen, les seves característiques i els seus usos 

antròpics, que en el fons són els que han modelat el paisatge a les 
proximitats de les fonts. 
  
Històricament, les fonts sempre han sigut un punt de trobada per a les 

activitats humanes. A Castellolí, gairebé totes les fonts del terme es 
presenten entubades i amb bases annexes, fet que ens indica que en 
algun moment de la història han estat utilitzades per a usos agrícoles o 

per al consum humà. La gran majoria d’aquestes fonts estan lligades a 
finques que aprofitaven les seves aigües, o bé tenien usos públics per als 
habitants de Castellolí. Aquestes fonts han jugat un paper important en el 
passat agrícola de Castellolí, on des de l’antiguitat i fins fa pocs anys la 

major part del sòl del municipi estava ocupat per horts o terrenys 
cultivables, establerts vora fonts o rieres. 
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Des d’un punt de vista natural o paisatgístic, aquestes fonts han anant 
modelant el territori en gran mesura a través de la transformació 
antròpica. En aquesta transformació, causada per l’aprofitament de 
l’aigua, es va anar creant superfícies conreables que després van ser 

abandonades. Posteriorment passaren a formar grans herbassars i 
després matollars, resultant així en un mosaic d’hàbitats. Aquest mosaic 
és el que actualment confereix als medis del terme una elevada 
biodiversitat i, amb aquesta, un conjunt de paisatges molt diferents en 

una mateixa zona. 
  
En aquesta guia hi trobareu dos apartats ben diferenciats. El primer està 

format per fitxes de cada font que es pot trobar en el terme de Castellolí, 
les quals contenen informació sobre l’aigua, la història, la geologia i 
l’entorn natural de les fonts. Els anàlisis realitzats no confirmen la 
potabilitat de l’aigua, sinó que en mostren alguns components 

característics. S’hi inclou també la situació geogràfica de la font, així com 
imatges d’aspectes interessants de la zona. El segon apartat proposa 
dues rutes a través del terme municipal de Castellolí, que guien al lector a 

recórrer el terme municipal per a trobar totes les fonts protagonistes del 
primer apartat. A continuació trobareu la llegenda de la simbologia de la 
guia. 

Coordenades i altitud Temperatura (ºC) Cabal (L/min) 

Font Bassa annexa 
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1. FONT DEL POBLE
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La font es troba a pocs metres del marge esquerre de la Riera de 
Castellolí. S’hi pot accedir pel camí que comença al parc de davant de 
l’escola “Les Passeres”, baixant per un petit sender. La font és 
constituïda per una petita construcció amb una canya, d’on brolla l’aigua 

que va a parar a la riera de Castellolí. Actualment, la font i la seva 
estructura annexa estan ocultes per la vegetació de ribera. 

N 41º 35’ 793’’ E 1º 42’ 017’’ 
378 m   

16,5 L/min 13 ºC 
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AIGUA 

L’aigua que brolla d’aquesta font 
té una naturalesa bicarbonatada 
càlcica, ja que el seu aqüífer 
recorre una zona de roques 

calcàries. Com és habitual en 
aquests tipus de sòls, l’aigua és 
dura, la qual cosa vol dir que té 

GEOLOGIA 

La font està situada sobre materials de l’Eocè, concretament del Bartonià 
(fa 40 milions d’anys). Aquests materials són margues d’una coloració 
gris blavosa. Entre aquestes margues poden aparèixer petites 
acumulacions de llims i gresos. A les zones més gres es poden observar 

petits fòssils de gasteròpodes o bivalves. Cal comentar que, a pocs 
metres de la font, també es troba una zona on predominen les calcàries 
bioclàstiques del Bartonià. S’hi poden descobrir fòssils de diferents 

grups: bivalves, restes de coralls i briozous. 

una quantitat elevada de carbonats i, en conseqüència, bicarbonats 
dissolts. Té una quantitat total força elevada de coliforms i per tant el seu 
ús pel consum està contraindicat. 

ENTORN 

L’entorn està constituït per un canyissar on domina la canya (Arundo	  
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donax) i en segon terme el canyís (Phragmites australis). Acompanyant 
les canyes trobem els esbarzers (Rubus ulmifolius) i l’heura (Hedera 
helix), que cobreix les estructures annexes de la font. L’estat herbaci dels 
voltants de la font està ben desenvolupat allà on no creix la canya. Es 

poden trobar força espècies herbàcies com l’espunyidella (Galium sp.), el 

plantatge (Plantago sp.) o la 
verònica pèrsica (Veronica 
persica). Tot i que aquesta 
última planta és molt abundant 

en zones ruderals humides de 
les nostres terres, és originària 
del sud-oest asiàtic (va ser 
introduïda al segle XIX). 

Verònica pèrsica 

Pel que fa a la fauna, podem trobar ocells típics de ribera com el 
rossinyol bord (Cettia cetti) i la cuereta torrentera (Motacilla cinerea). El 
rossinyol bord és una espècie tímida i difícil d’observar. Acostuma a 
quedar-se ben ocult entre la vegetació i es mou entre el canyissar, on 

normalment fa el niu. La cuereta torrentera es pot observar entre les 
roques que sobresurten de la riera, buscant petits insectes.  
  
A prop de la font els rastres de porc senglar (Sus scrofa) són molt 

evidents. A la riera es poden veure i sentir les granotes verdes 
(Pelophylax perezi), que s’amaguen entre la vegetació propera. 
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Degut a la proximitat dels horts, també es poden observar espècies 
diferents d’ocells granívors com el gratapalles (Emberiza cirlus), el 
gafarró (Serinus serinus), l’estornell (Sturnus vulgaris) i la cadernera 
(Carduelis carduelis).  

Cuereta torrentera 



2. FONT DE L’HORT DE CAL JUNYENT
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La font està situada al marge esquerre de la Riera de Castellolí, a uns 50 
metres de la Font del Poble. L’accés a la font pot ser complicat, ja que el 
canyissar i els esbarzers envaeixen i ocupen ràpidament gran part del 
camí. La font consta d’una estructura de pedra i maons que sostenen la 

canya d’on brolla l’aigua. L’aigua que surt de la font forma un petit rierol 
que discorre fins a desembocar a la Riera de Castellolí.  

N 41º 35’ 771’’ E 1º 42’ 025’’ 
379 m   

2,1 L/min 12 ºC 
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AIGUA 

L’aigua que brolla d’aquesta font 
té la mateixa naturalesa que la 
del Poble, ja que es troben 
sobre la mateixa unitat geològica 

i, segurament, provenen del 
mateix aqüífer. Són aigües 

bicarbonatades càlciques, molt dures i amb una quantitat de coliforms 
força gran, i el seu ús pel consum està contraindicat.  

GEOLOGIA 

La font se situa sobre una zona de transició entre dos tipus de materials 
geològics. Per una banda trobem margues blaves, i per l’altra un bloc 
format per graves, sorres i llims del Quaternari, període comprés entre fa 
1,8 milions d’anys i l’actualitat. Les graves i les sorres es troben incloses 

i cimentades dins d’una matriu formada per llims, que en aquesta zona 
presenten una coloració marronosa. 

ENTORN 

La font es troba sota una paret de pedra nua, en part recoberta de 
molses degut a l’elevada humitat. De fet, en algunes zones de la roca hi 
ha degotalls provinents de filtracions superficials, que contribueixen a la 
creació d’un ambient molt humit. A la mateixa paret de la roca es 
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presenten diverses espècies d’arbres com el boix (Buxus sempervirens) i 
una gran figuera (Ficus sp.) tot just al costat de la font. Són freqüents 
també plantes lianoides com l’heura, que recobreix algunes zones de la 
roca. La zona de la font està també envoltada per uns quants saücs 

(Sambucus nigra), arbre comú a Catalunya en aquest tipus d’ambients. 
  
Com que està situada a pocs metres de la Riera de Castellolí, la zona 
propera a la font està completament encerclada pel canyissar. L’estrat 

herbaci és pràcticament inexistent, deixant el sòl nu al voltant de la font, 
tot i que a la tardor i a l’hivern aquest queda cobert per les fulles seques 
de la figuera. 

Merla Salamandra 

La fauna que es pot veure és similar a la que presenta la Font del Poble, 
malgrat que l’elevada densitat de vegetació fa més difícil la seva 
observació. Es poden veure espècies com la mallerenga carbonera 
(Parus major) o la merla (Turdus merula), que acostuma a nidificar en 
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terrenys arbrats i fins i tot urbans. El seu comportament és molt 
característic: tendeix a fer salts ràpids amb les dues potes o camina unes 
quantes passes aixecant la fullaraca en busca de petits insectes, cucs o 
cargols. Gràcies a l’alta humitat i als petits bassals que es formen al 

voltant de la font, aquesta és una zona idònia per poder trobar amfibis 
com el tòtil (Alytes obstetricans), un petit gripau, i la salamandra 
(Salamandra salamandra). 



3. FONT DE CAL GUIXANET
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La font està situada a la zona dels Pèlags de Castellolí. Neix d’una roca a 
prop del segon pèlag i presenta un cabal abundant, que és reconduït cap 
a una bassa. La font i la bassa estan situades a un hort privat, l’accés al 
qual està tancat. Des del camí on es troba la porta d’entrada a l’hort la 

bassa, que roman plena tot l’any, és ben visible. Amb l’aigua que sobra 
s’omple també una segona bassa, situada uns metres per sota del nivell 
de la bassa principal. Des de fa molts anys i encara a dia d’avui s’ha 
disposat de l’aigua de la font per a usos agrícoles. Està situada en una 

zona de gran interès paisatgístic i natural per la seva proximitat als 
Pèlags de Castellolí. 
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N 41º 35’ 649’’ E 1º 41’ 770’’ 
388 m   

3 L/min 13 ºC 

AIGUA 

L’aigua que brolla d’aquesta font 
és b icarbonatada cà lc i ca 
magnèsica, ja que ens trobem 
en una zona on la geologia 

p r edominan t són r oques 
carbonàtiques, principalment de 

carbonat de calci o magnesi. Aquests materials causen aigües molt dures. 
Pel que fa als anàlisis microbiològics, no ha sortit cap indici de presència 
d’organismes, encara que igualment el seu ús per al consum està 
contraindicat. 

GEOLOGIA 

La font se situa en una zona on predominen els gresos i els 
conglomerats. A les capes de gresos es poden trobar fòssils de 
foraminífers i bivalves. Les capes de conglomerats estan formades 
bàsicament per roques carbonàtiques i sedimentàries que presenten una 

forma arrodonida. Aquest bloc geològic data del Bartonià. 

ENTORN 

La font està situada en un entorn privilegiat, ja que es troba en un mosaic	  
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d’hàbitats: una zona de ribera, una zona d’horts, una zona de matollar 
típicament mediterrani i una pineda de pi blanc (Pinus halepensis). El 
camí per arribar a la font recorre una zona abrupta amb petites timbes, 
on creix vegetació típica mediterrània com l’estepa blanca (Cistus 

albidus), la ginesta (Spartium junceum), el romaní (Rosmarinus 
officinalis) i la farigola (Thymus vulgaris), que tenyeixen la zona de 
tonalitats heterogènies: les verdoses de les fulles i els colors blaus, liles i 
grocs de les seves flors. A prop de la font trobem la paret d’una timba, 

on abunden arbustos com el llentiscle (Pistacia lentiscus) i el garric 
(Quercus coccifera). És habitual trobar sobre les roques el crespinell 
gros (Sedum sediforme), una petita planta adaptada a viure en zones 

seques i amb poc sòl. Les seves fulles són suculentes, ja que acumulen 
reserves d’aigua en l’interior. És una planta originària del mediterrani i 
molt comuna en les zones assolellades de Catalunya.  
  

El camí d’accés als horts presenta unes immillorables vistes del segon 
salt d’aigua dels Pèlags i la bassa que es forma als seus peus.   
  

El fet que la font estigui a prop de quatre hàbitats tan diferents com són 
el matollar, l’hort, la zona de ribera i la pineda permet observar una bona 
diversitat de fauna. Es troben abundants rastres de porc senglar i gat 
mesquer (Genetta genetta). És habitual trobar, a les vores dels camins, el 

ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), un petit rosegador que s’alimenta 
d’insectes i petits fruits campestres. Des del camí d’accés a l’hort, on 
s’observa la bassa, es poden veure una gran diversitat d’aus com el pit- 
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roig (Erithacus rubecula), el mosquiter comú (Phylloscopus collybita) i 
diverses espècies de fringíl·lids com gafarrons, caderneres i pinsans 
(Fringilla coelebs). També és habitual poder escoltar i veure volar pels 
arbres de la zona el picot garser gros (Dendrocopos major). A vegades, 

a la bassa que es forma al segon pèlag es poden observar alguns ànecs 
collverds (Anas plathyrhyncos). 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

La segona bassa que rep l’aigua d’aquesta font i que està situada per 
sota de l’hort de Cal Guixanet s’omple de vida durant els mesos de 
primavera i estiu. A la segona bassa, situada uns metres per sota, a 

l’alçada del tercer salt d’aigua i pertanyent a un altre hort, trobem la 
llentia d’aigua petita (Lemna minor), que cobreix totalment la superfície 
de la bassa. La paret frontal d’aquesta bassa presenta un recobriment 
total de molses, algues i plantes donant a la paret una varietat de 

coloracions verdoses molt peculiar. Durant els mesos de primavera i estiu 
la bassa s’omple de vida amb les granotes verdes, diferents espècies de 
libèl·lules i altres insectes. 

Ratolí de bosc 



4. DEGOTALLS DELS PÈLAGS
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Els degotalls no són una font pròpiament dita, sinó unes surgències 
naturals en una paret rocosa i en les seves balmes. En alguns punts 
presenta un degotall continu i forma petites basses a l’interior de les 
balmes. L’aigua d’aquests degotalls té possiblement dos orígens: aigua 

procedent del mateix aqüífer que la Font de Cal Guixanet i infiltracions que 
es produeixen durant els períodes de precipitacions. Durant l’estiu els 
degotalls poden assecar-se. 
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N 41º 35’ 643’’ E 1º 41’ 789’’ 
360 m   

No valoritzable 11 ºC 

AIGUA 

L’aigua que brolla d’aquesta font 
és de naturalesa sulfatada 
magnèsica, ja que té un alt 
contingut de sulfats. Les aigües 

sulfatades tenen característiques 
mineromedicinals; en aquest cas, 
les sulfatades magnèsiques 
solen ser aigües fredes, incolores, amb un considerable residu sec, 
superficials, inodores i amb un sabor amarg molt fort. Aquestes aigües 
tenen efectes sobre l’intestí, el fetge i la pell: són laxants, augmenten la 
secreció biliar, afavoreixen la contracció vesicular i eliminen els 

símptomes dels èczemes de la pell, així com d’altres patologies 
dèrmiques. Pel que fa als elements microbiològics, té un alt contingut de 
coliforms. Això és així perquè estem parlant d’uns degotalls amb un 
recorregut molt fàcilment contaminable per aquests microorganismes. 

Degut a això, l’ús per a consum humà està totalment contraindicat. 

GEOLOGIA 

Els degotalls presenten la mateixa geologia descrita a la Font de Cal 
Guixanet, ja que es troben molt a prop els uns de l’altra. 
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ENTORN 

La paret de roca està situada en una zona d’horts a pocs metres de la 
bassa que es forma al tercer pèlag. Entre les balmes creixen molses i 
petites falgueres com la falzia (Adiantum capillus-veneris), una planta 
típica de zones humides que creix en grutes o en rierols i és abundant a 

totes les zones humides de Castellolí. Allà on es produeix la surgència i es 
forma un degotall, la pedra està colonitzada per molses, hepàtiques i 
algues que formen uns coixinets verds molt atractius. També podem 

trobar roques que s’han format per la precipitació de carbonat càlcic al 
voltant d’estructures vegetals, i que tenen un aspecte molt curiós. Des 
d’aquests degotalls es pot observar el majestuós tercer pèlag de 
Castellolí, un saltant força més ample que el del segon pèlag; que és més 

alt i fi. La fauna que hi ha és la mateixa que a la Font de Cal Guixanet. 

Roques de carbonat càlcic Falzia 



5. FONT DE CA N’ALZINA
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La font està ubicada prop del nucli de Ca n’Alzina, al costat del Torrent de 
la Puda. S’hi accedeix a través de la carretera vella de Madrid a França 
(antiga N-II). El camí cap a la font està format per unes escales de fusta 
en bon estat, que baixen fins a la petita terrassa on hi ha la font. Les 

parets d’aquesta terrassa de petites dimensions són murs de pedra, en 
un dels quals es troba la font. Aquesta font està entubada i roman seca 
gran part de l’any. És un lloc adequat per a ús lúdic o com a petita àrea 
de descans, ja que disposa d’un banc i una paperera. 

N 41º 35’ 679’’ E 1º 41’ 000’’ 
338 m   

No valoritzable No valoritzable 
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HISTÒRIA 

Antigament hi havia dues fonts a 
la zona, però només se n‘ha 
conservat una. La font que va 
desaparèixer estava situada uns 

metres més avall de l’actual i era 
la font de Ca n’Alzina original. 
S’utilitzava per abastir d’aigua 
un hort proper situat vora el torrent. 

AIGUA 

No ens ha estat possible d’analitzar les aigües d’aquesta font, ja que 
roman seca gran part de l’any. 

GEOLOGIA 

La font està situada sobre un bloc geològic constituït bàsicament per 
margues blaves, encara que també hi poden haver petites capes de 
gresos i llims. Aquests materials provenen del Bartonià. 

ENTORN 

Es troba en una zona boscosa conformada per plataners (Platanus x 
hispanica) i alguns exemplars de roure de fulla petita (Quercus faginea) 
alternats amb acàcies bordes (Robinia pseudoacacia). L’acàcia borda és	  
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un arbre caducifoli originari del sud-est dels Estats Units, i que s’ha 
introduït i estès a gran part de Catalunya. Al voltant de la font podem 
observar un petit canyissar no massa dens. El sotabosc és pobre i 
acostuma a estar ple de fulles seques. Entre les herbàcies que podem 

trobar destaquem l’heura i la rogeta (Rubia peregrina). A l’altre marge 
del torrent la pineda de pi blanc colonitza pràcticament tot el vessant on 
també es poden veure, propers a la riera, alguns exemplars d’avellaners 
(Corylus avellana). 

  
Durant els mesos de primavera i estiu la font de Ca n’Alzina esdevé una 
zona molt ombrívola gràcies a les capçades dels plataners, roures i 

acàcies; a diferència dels mesos de tardor i hivern, quan el terra queda 
cobert de fulles seques i pot penetrar la llum del sol. A més de les fulles 
seques, en el sòl trobem una gran quantitat de petits aglans provinents 
dels roures. Entre les pedres que conformen la paret de la font es troba 

una petita falguera, la falzia. 
 
Pel que fa a la fauna de la zona, podem trobar diverses espècies d’ocells 

com la merla, la cuereta torrentera i el rossinyol bord. Degut a la 
proximitat del bosc, també hi és possible d’observar diferents ocells 
forestals com el pit-roig, el gaig (Garrulus glandarius), el raspinell comú 
(Certhia brachydactyla) i el picot verd (Picus viridis). Aquest dos últims 

són ocells força tímids, però que en aquesta zona es poden observar 
fàcilment. 
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Picot verd Pit-roig 



6. FONT DE LA PUDA SULFURADA
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La font està situada a l’interior del jardí de l’edifici de La Puda de 
Francolí. En aquest jardí es troba una cambra subterrània a l’interior de 
la qual brolla la famosa font sulfurada. A part d’aquesta font, a la cambra 
també es troba una surgència d’aigua que possiblement prové de la zona 

d’influència freàtica del Torrent del Figuerola. L’entrada d’aquesta cambra 
roman tancada per una porta reixada que permet als visitants observar 
l’interior. Des de la porta es poden veure les escales que baixen i l’aigua 
de les fonts inundant la cambra fins al nivell d’uns quants graons. Podem 

dir que és una de les fonts més espectaculars del terme per la cambra 
d’on brolla la font, l’encant de l’entorn i la naturalesa sulfurosa de l’aigua. 
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N 41º 35’ 980’’ E 1º 41’ 053’’ 
360 m   

0,18 L/min 9 ºC 

HISTÒRIA 

Aquesta font està ubicada en 
l’antic Balneari de la Puda de 
Castellolí, també conegut com a 
la Puda de Francolí. El conjunt 

de l’edifici està format per tres 
es t r uc tu r es adossades i 
centrades en un pati. D’aquest 

edifici podríem destacar les grans escalinates de l’entrada i el porxo amb 
arcs de mig punt, que duen al jardí arbrat on trobem l’accés a la font. El 
balneari explotava les aigües sulfurades d’aquesta font. A més de 
l’estructura del balneari, aquest complex d’edificis disposa d’un santuari 

adossat, inaugurat el 8 d’octubre de 1865 i dedicat a la mare de Déu del 
Remei. 
  
La primera referència que es té del balneari data de l’any 1859, i és un 

fulletó que conté l’anàlisi de les aigües de la font. En un altre fulletó de 
l’any 1880 es fa propaganda de noves instal·lacions obertes en aquella 
època, com ara un nou bany amb banyeres de marbre de Carrara. 

  
Ja als anys 30 els edificis que conformen La Puda estaven força 
deteriorats, fet que s’accentuà durant la guerra civil. Anys després es van 
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restaurar els edificis, però a la dècada dels 70 les portes del balneari es 
van tancar definitivament. 

AIGUA 

L’aigua que brolla d’aquesta font és clarament sulfurada sòdica amb 
molts clorurs. És de naturalesa semidura, ja que no té una quantitat de 
bicarbonats elevada. Cal comentar que sobrepassa, i de molt, la quantitat 
d’amoni permesa, que segurament prové de la reducció dels nitrats quan 

es troba en un ambient reductor. Existeixen dos tipus d’aigües sulfurades, 
les càlciques i les sòdiques. Les càlciques solen tenir un origen 
superficial, són fredes, tenen una alta mineralització, un gran contingut 

de sulfats, calci i magnesi. Les sòdiques, com és el cas d’aquesta font, 
solen tenir un origen profund, són més aviat calentes, de mineralització 
pobra amb baix contingut de calci i magnesi i bicarbonatades. Les aigües 
sulfurades, dins la disciplina del termalisme, són per excel·lència les 

aigües mineromedicinals amb més propietats terapèutiques. Entre moltes 
de les propietats terapèutiques es destaquen les quatre més importants: 
hematopoètica (formació dels components de la sang), detoxificant 

hepàtic, antioxidant i revitalitzant. Pel que fa als organismes 
microbiològics, els resultats són correctes, però el seu ús per al consum 
està contraindicat. 

GEOLOGIA 

La geologia de la zona està constituïda per diversos materials. La font 
està situada principalment sobre materials provinents d’un gran ventall 
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al·luvial, format essencialment per graves i sorres incloses en llims, i que 
daten del Quaternari. Un altre material, que es pot observar des del 
mateix pati de la Puda, són les margues blaves del Bartonià, molt 
presents en el terme municipal de Castellolí.  

Cambra interior Entrada a la cambra 

ENTORN 

L’entorn consisteix bàsicament d’un gran jardí, que presenta una zona 
arbrada amb grans pins i plataners. Acompanyant aquests arbres trobem 
alguns arbustos com el boix, el marfull (Viburnum tinus) i l’arboç	  
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(Arbutus unedo). L’heura també hi és present, emparrant-se per les 
zones enjardinades o els murs que conformen el pati. Aquest està situat 
al costat del Torrent del Figuerola, que discorre tranquil·lament entre el 
canyissar que hi creix. A les vores del torrent es poden observar arbres 

típics de ribera com ara pollancres (Populus sp.) i salzes (Salix sp.). 
  
Pel que fa a la fauna de la zona, en tractar-se d’un jardí (i per tant un 
ambient humanitzat) la fauna que s’hi troba són pràcticament aus. Podem 

veure ocells forestals com el picot verd, la merla, el pit-roig o el pinsà. 
També podem trobar ocells típics de bardisses, com el tallarol de casquet 
(Sylvia atricapilla). El tallarol de casquet és molt típic de jardins i zones 

properes a rius, no els agraden els llocs massa secs. A l’interior de les 
escales que baixen a la font, lloc molt humit, es poden veure 
salamandres. 



7. FONT DE LA PUDA

34	  

La font està situada a pocs metres del jardí de La Puda de Francolí. S’hi 
accedeix des del mateix jardí, per unes escales de pedra que condueixen 
fins a la riera del Torrent del Figuerola. La font s’ubica al marge dret del 
torrent. És una construcció de pedra entubada. Antigament, l’estructura 

de la font era molt més gran, però amb els anys es va anar deteriorant i 
només se’n conserva una part. La font beu d’un aqüífer que mostra 
altres surgències d’aigua: de fet, a pocs metres d’aquesta font es troben 
uns horts privats que disposen d’aigua gràcies a una d’aquestes 

surgències naturals, que rep el nom de Font del Saüquer. 
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N 41º 35’ 998’’ E 1º 41’ 037’’ 
347 m   

3 L/min 9,5 ºC 

AIGUA 

L’aigua que brolla d’aquesta font 
és bicarbonatada magnèsica 
amb un duresa elevada. Aquesta 
aigua té força nitrats. Tot i que 

aquests no sobrepassen els 
valors permesos, són un indici 
de contaminació de l’aigua. La 
contaminació per nitrats pot provenir de molts factors diferents, però el 
més comú és degut a l’aplicació incorrecta d’adobs o fertilitzants químics, 
que contaminen els aqüífers. Tot i que hi ha algunes colònies de 
coliforms, no sobrepassen el límit permès per la llei. Encara que, sent la 

nostra una mostra d’aigua puntual, l’aigua d’aquesta font no pot 
considerar-se apta per al consum. 

GEOLOGIA 

La geologia és exactament la mateixa que la de la Font de la Puda 
interior.  

ENTORN 

La font es troba totalment immersa en l’hàbitat de ribera. L’entorn està 
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constituït per un canyissar amb espècies típiques de vores de  torrents, 
com per exemple l’esbarzer. Hi ha tres o quatre exemplars molt grans de 
saüc, un arbre típic de ribera en les zones mediterrànies i que té un ús 
medicinal conegut des de l’antiguitat. Hi trobem poca diversitat de 

plantes herbàcies; predomina l’espunyidella. Al costat d’aquest medi hi ha 
una pineda de pi blanc i diverses plantes del jardí de la Puda. A la sortida 
de l’aigua hi creixen molses i hepàtiques.  
  

Pel que fa a la fauna, podem veure diverses espècies d’ocells com el 
tallarol de casquet, el rossinyol bord, el pit-roig, la merla, el gaig o el 
picot verd. Properes a l’aigua solen haver-hi granotes verdes prenent el 

sol, que sempre salten en espantar-se. Just on travessem el torrent el 
terreny està tot enfangat i remenat degut als porcs senglars que 
abunden la zona, que vénen de nit per a beure i fer-se banys de fang.  

Espunyidella Entorn 



8. FONT DE CAN JORBA
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La font està situada a l’Hort de Can Jorba, a prop del Camí de Maians i 
passada la masia de Can Jorba. S’hi accedeix per un viarany entre pins i 
alzines que baixa ràpidament fins a una gran escletxa del terreny, on la 
font neix directament d’un forat en una de les parets de roca. Està 

entubada des del seu naixement, encara que en altres zones de la paret 
regalima també aigua cap a l’exterior. Degut al degoteig de l’aigua es 
formen petites basses a l’interior de l’escletxa, i fins i tot es pot veure un 
petit corrent d’aigua que surt de la roca dirigint-se cap al Torrent de Can 

Jorba, situat uns metres més avall. 
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N 41º 36’ 837’’ E 1º 41’ 103’’ 
448 m   

2,65 L/min 9 ºC 

AIGUA 

L’aigua que brolla d’aquesta font 
és bicarbonatada càlcica amb 
una elevada duresa, ja que ens 
trobem sobre un bloc geològic 

amb roca carbonatada. La 
quantitat total de coliforms fa 
que aquesta aigua no sigui apta 

per al consum. 

GEOLOGIA 

La zona pertany a un bloc format per graves, sorres i llims. Les graves 
d’aquesta zona contenen gresos i carbonats. Els llims presenten una 
coloració groguenca i a vegades inclusions de petites capes de sorres. 
Aquestes unitats geològiques pertanyen al període del Pleistocè superior, 

fa 0,126 milions d’anys.  

ENTORN  
Aquesta font es troba dins d’una petita zona de bosc mixt, delimitat a 
banda i banda per camps de conreu. Està format principalment per pi 
blanc amb alternança d’alzines (Quercus ilex), roures de fulla petita i	  
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alguna alzina surera (Quercus suber) aïllada. En el sotabosc, molt 
diversificat, abunden arbustos com el garric i l’arboç. També podem 
trobar espècies més herbàcies com la rogeta o la foixarda (Globularia 
alypum) cobrint les vores de l’antic camp de conreu. 

  
A l’entrada de l’escletxa, a banda i banda, també es poden observar 
arbusts com el càdec (Juniperus oxycedrus). Cal destacar la presència 
d’espècies lianoides com l’heura i l’arítjol (Smilax aspera), que penetren a 

l’interior de l’escletxa tot recobrint les parets de roca nua més pròximes a 
l’entrada. A l’interior de l’escletxa hi trobem espècies de molses, 
hepàtiques i falgueres (entre elles la falzia), que són organismes vegetals 

que requereixen humitat ambiental per viure. Aquests organismes 
s’acumulen i es poden veure en les zones més humides i allà on l’aigua 
regalima per la roca. 
  

La fauna és molt variada, ja que ens trobem en una intersecció de 
diversos hàbitats com són els camps de conreu, el bosc i el torrent. Des 
de la zona es poden observar ocells com el gaig, el picot verd i la 

mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus), típics ocells forestals. També 
entre els pocs arbres solitaris de les antigues zones de conreus es 
deixen veure la mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) i el pit-roig. Cal 
destacar que en els camps de conreus pròxims és també habitual 

observar el xoriguer comú (Falco tinnunculus), una au rapinyaire de mida 
petita que sol habitar en terrenys oberts com conreus o matollars. Es pot 
veure quiet en els pals de l’electricitat o bé volant de forma ràpida i àgil a 
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la recerca de preses, com ara petits ratolins. Els mamífers més freqüents 
de la zona són el porc senglar, els conills de bosc (Oryctolagus cuniculus) 
i algun esquirol (Sciurus vulgaris). A les vores del bosc i els camps de 
conreu, amagats entre les plantes, també es poden veure ratolins de 

bosc. A l’escletxa, en ser una zona molt humida, es poden trobar amfibis 
com el tòtil, que sol amagar-se entre la terra mullada. 

Foixarda Xoriguer 



9. FONT DE CAL FRANCOLÍ DE SANT FELIU
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La font es troba a prop del Torrent de Sant Feliu i a l’alçada d’una 
construcció de l’any 1860, denominada el Cup Nou. S’hi accedeix per un 
antic camí a la vora del Camp de Francolí, que està en molt mal estat 
degut a la caiguda de pedres i la densa vegetació. La font està entubada 

i l’aigua brolla sobre una estructura cúbica per després anar a parar a 
una bassa annexa. Aquesta font té un dels cabals més elevats del terme 
municipal i en brolla aigua durant tot l’any. 

N 41º 36’ 441’’ E 1º 41’ 471’’ 
413 m   

24 L/min 13 ºC 
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AIGUA 

L’aigua d’aquesta font és de 
naturalesa bicarbonatada amb 
força magnesi. És una aigua 
dura. Encara que la presència 

de coliforms està per sota dels 
límits establerts, aquesta aigua. 
està contraindicada per al 

consum. 

GEOLOGIA 

La font està situada en una zona de roques calcàries bioclàstiques, que 
en alguns punts presenten petites capes de margues. En aquests 
materials abunden els fòssils de bivalves, equínids, coralls i briozous. En 
el punt on es troba la font hi ha una gran densitat de fòssils que afloren a 

la superfície i que poden descobrir-se a simple vista a les vores dels 
camins. Aquests materials pertanyen al Bartonià. 

ENTORN 

Aquesta font es troba en una petita vall que s’obre en clariana al mig del 
bosc. Al voltant mateix hi trobem espècies de plantes típiques d’indrets 
humits, com ara l’esbarzer i el jonc boval (Scirpus holoschoenus). 
Aquesta zona d’influència de la font es troba envoltada d’un bosc mixt de 

pi blanc i alzines. El sotabosc és ric en arbusts i plantes llenyoses, entre 
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les quals destaquen el marfull i el garric, els més abundants. També hi ha 
presència de galzeran (Ruscus aculeatus), farigola i romaní. A més, 
podem trobar algunes orquídies pertanyents al gènere Ophrys 
(concretament Ophrys gr. fusca) a la zona d’accés a la font. Solen ser 

orquídies força petites i per això poden passar desapercebudes. Cal tenir 
en compte que les orquídies són plantes protegides, i per tant està 
terminantment prohibit arrencar-les. 
 

La fauna de la zona és molt variada, sobretot pel que fa a les aus, ja que 
ens trobem entre dos ambients: un bosc mixt i un torrent amb bosc de 
ribera. Podem observar majoritàriament aus forestals, com la mallerenga 

petita (Periparus ater), i diverses espècies de picots. També es poden 
veure, amb certa assiduïtat, aguilots (Buteo buteo), uns rapinyaires de 
mida mitjana que s’alimenten de conills i talpons. En aquesta zona hi ha 
una gran presència de mamífers, els rastres dels quals es poden 

observar: esquirols, senglars i guineus (Vulpes vulpes). 

Fòssil 

Ophrys gr. fusca 



10. FONT DE CAL CARLES
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La font està situada uns metres per sota del camí de Cal Carles, 
concretament en una paret de roca dins d’una antiga zona d’horts. És 
una font amb molt poc cabal d’aigua i que normalment raja en forma de 
degotall. Aquesta petita font està protegida per una estructura que 

canalitza l’aigua fins a una bassa que està construïda sota la font. 
Antigament, l’aigua d’aquesta font s’utilitzava en agricultura. 

N 41º 36’ 148’’ E 1º 41’ 654’’ 
414 m   

0,025 L/min 4 ºC 
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AIGUA 

L’aigua que brolla d’aquesta font 
és bicarbonatada magnèsica i 
dura. Gran part dels sòls que 
ens trobem al terme de Castellolí 

estan formats per roques 
carbonatades, ja que durant 
l’Eocè aquest sòl va anar 

GEOLOGIA 

La font se situa sobre dos blocs geològics en contacte. Per una banda hi 
ha formacions de graves, sorres i llims que es van intercalant en capes. 
Aquesta formació confereix un color vermellós al substrat a causa dels 
llims. El grau de cimentació entre els diferents elements és molt variable. 

Aquests materials daten del Pleistocè superior. L’altre bloc, molt abundant 
a Castellolí, són les formacions de margues blaves. Alguns trams poden 
presentar petites capes de gresos. En aquests gresos es poden trobar 

petits fòssils de gasteròpodes. Aquest bloc data del Bartonià. 

acumulant tot el carbonat de les closques i estructures de la fauna 
marina, que ara trobem en forma de fòssils. La quantitat de coliforms és 
molt elevada i per tant el seu consum està totalment contraindicat. 
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ENTORN 

L’entorn de la font és molt variat perquè a pocs metres trobem tres 
hàbitats diferents: els camps de conreus, la vegetació de ribera del 
Torrent de Cal Carles i una zona forestal. 
  

A la zona de l’antic hort o camp de conreu la vegetació herbàcia està 
molt desenvolupada. Entre l’herbassar actual que predomina a l’hort hi 
creixen plantes aromàtiques com el romaní o la farigola. És habitual 

veure-hi fringíl·lids com la cadernera, el gafarró o el pinsà, alimentant-se 
de petites llavors. També mamífers com el conill i petits rosegadors com 
el ratolí de bosc es poden deixar veure en aquesta zona d’antics horts. 
  

A la zona de ribera, situada a pocs metres de la font, la planta més 
abundant és la canya, que en algunes zones arriba a impedir l’accés al 
torrent. El màxim representant de la fauna de ribera en aquesta àrea és 

el rossinyol bord. A la primavera també és habitual veure i sentir la 
granota verda a la ribera. També podem observar, a la bassa annexa a la 
font, postes d’ous i capgrossos, com també larves i adults de libèl·lules. 
  

La zona forestal més propera és una pineda de pi blanc. Entre el verd 
lluent dels pins es poden observar altres tonalitats de verds més 
apagats, que pertanyen a les alzines. La fauna forestal que es pot veure 

des de la font són el gaig i la gralla (Corvus monedula), un ocell força 
social que sol alimentar-se en estols i que és comú de veure posat en 
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arbres solitaris propers als camps. En algunes ocasions es pot observar 
l’esparver (Accipiter nisus), una au rapinyaire forestal, en la zona. 

Conill Libèl·lula 



11. LES FONTETES
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La font està situada a mà dreta del camí de Cal Tardà, a pocs metres del  
Torrent de Cal Tardà. La via d’accés que surt des del camí de Cal Tardà 
es conserva en bon estat i consta d’una sèrie d’esglaons de pedra que 
condueixen directament cap a la font. La font és una petita construcció de 

pedra de la qual surt el tub d’on brolla l’aigua. L’aigua que surt de la font 
va a parar al torrent que passa a pocs metres.  

N 41º 36’ 170’’ E 1º 42’ 310’’ 
395 m  

6,7 L/min 10,5 ºC 
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AIGUA 

L’aigua que brolla d’aquesta font 
és bicarbonatada magnèsica i és 
molt dura. Tot i que els 
paràmetres químics són força 

correctes, el biològics no ho són: 
en aquesta aigua hi ha coliforms 
que superen el límit de quantitat 

GEOLOGIA 

La font està situada entre dos blocs geològics en contacte. El primer està 
format per materials margosos, i el segon per dipòsits de graves, sorres i 
llims que provenen d’un antic ventall al·luvial. L’edat estimada indica que 
aquests materials corresponen al Pleistocè superior. 

ENTORN 

La font està situada en un entorn de canyissar i a pocs metres del 
torrent. És una zona molt humida on es desenvolupen molt bé els 
esbarzers. A l’estructura de la font trobem plantes d’ambients humits 
com la falzia. 

reglamentària per al seu consum. Però el que realment s’ha de comentar 
és la presència d’un bacteri, Escherichia coli, patogen intestinal que pot 
causar diarrees i mals de panxa si es consumeix en grans quantitats. El 
seu ús per al consum està contraindicat. 
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Als camps propers a la font és freqüent trobar rastres de porcs senglars 
i conills. És una bona zona per poder veure amfibis com la granota verda 
i el tòtil. També s’hi poden observar ocells com el rossinyol bord i la 
merla. Durant l’època més calorosa (abril-setembre), el camí que es 

recorre fins arribar a la font sol estar ple de nius d’abellerol (Merops 
apiaster). Els abellerols són ocells molt vistosos, el seu plomatge consta 
d’una gran varietat de colors. Són àgils, cautelosos i solen niar en parets 
properes a rius o camps oberts.  

Abellerol 



12. FONT DE CAL BONHOME
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La font està situada just sota el camí de Cal Tardà. S’hi accedeix per un 
viarany en mal estat i molt embrossat. La font es troba actualment 
soterrada, però encara se’n pot observar part de l’estructura perquè 
abans de ser enterrada va ser protegida amb una estructura de formigó 

que en va impedir el total recobriment. La font prové d’una mina per on 
va circulant l’aigua fins a l’exterior. L’aigua de la font és canalitzada i 
conduïda cap a una bassa situada en un hort proper. Antigament, per 
sobre de la font de Cal Bonhome existia una altra surgència d’aigua, 

pertanyent al mateix aqüífer, anomenada Font de Can Quildets. 
Actualment es conserva la bassa que recull l’aigua d’aquesta segona 
surgència en un hort privat. 
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N 41º 36’ 362’’ E 1º 42’ 413’’ 
419 m   

1,5 L/min 11,5 ºC 

AIGUA 

L’aigua que brolla d’aquesta font 
és bicarbonatada i dura. 
Microbiològicament sobrepassa 
amb escreix els límits permesos, 

de totes les fonts és la que més. 
Aquesta aigua ha estat mostre-
jada d’una aigua provinent d’una 

GEOLOGIA 

La font està situada en una zona de graves, sorres i llims. Les graves 
estan incloses en els llims sorrencs, de manera que aquests actuen de 
matriu i cimenten les graves al seu interior. Els llims sorrencs presenten 
un color vermellós o marronós. Les zones on el substrat és més dur ens 

indiquen que la grava és més abundant que els llims que la cimenten; les 
zones de substrats més tous ens indiquen que hi ha una proporció més 
elevada de sorres i llims. Aquests materials daten del Pleistocè. 

mina, que passa per una zona de fang i canyissar fins a ser recollida en 
un tub, per això la presència de bacteris coliforms és tan elevada. 
Evidentment, el seu consum està contraindicat. 
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ENTORN 

L’entorn més proper a la font està format per un canyissar poc espès del 
qual sobresurten alguns arbres típics d’ambients humits, com el salze i 
l’avellaner. A les zones més lliures de canyes l’estrat herbaci és pobre, 
però hi trobem força heura que cobreix el sòl i s’enfila per algunes 

canyes. Un cop fora del canyissar trobem una gran abundància de 
marfull, que tenyeix de verd fosc gran part del camí i en dificulta una mica 
l’accés. La zona més propera al camí de Cal Tardà presenta un herbassar 

amb abundància de plantes aromàtiques com el romaní i la farigola, i 
entre zones de roca el crespinell gros. Cal esmentar que hi creixen també 
algunes espècies d’orquídies del gènere Ophrys, una petita planta 
autòctona protegida de gran bellesa. 

  
La fauna present al voltant d’aquesta font està representada i 
condicionada pels tres hàbitats que s’entrecreuen a la font: el canyissar, 

les zones d’horts i el bosc de pi blanc que trobem a banda i banda de la 
vall. Així doncs, aquests tres medis configuren un paisatge en mosaic on 
conflueixen diverses espècies. Podem trobar espècies com la merla, el 
rossinyol bord i el mosquiter comú, que es deixen veure al canyissar i als 

horts. Prop dels horts abunda l’estornell vulgar i alguns fringíl·lids, com 
els pinsans i els gafarrons. Allí on el bosc limita amb el camí o els horts 
es poden observar ocells forestals com la mallerenga cuallarga i el gaig. 

A la bassa de Cal Bonhome trobem exemplars de granota verda. Pel que 
fa als mamífers, els més abundants vora la font són els porcs senglars, 
però també podem trobar conills i petits ratolins de bosc. 
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Bassa de Cal Bonhome Granota verda 



13. FONT DE CAL TARDÀ
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La font està situada al marge esquerre de la vall del Torrent de Cal Tardà 
i s’hi accedeix des de el camí de Cal Tardà. La font raja directament d’una 
formació rocosa calcària que és canalitzada per un tub de PVC. Presenta 
una estructura annexa, que és una antiga zona de safareig, on va a 

parar l’aigua de la font tot formant unes basses que sempre romanen 
plenes. La font és de caràcter perenne i presenta un cabal relativament 
estable independentment de les èpoques de l’any. És una font molt 
interessant des d’un punt de vista natural. Actualment, l’aigua d’aquesta 

font s’utilitza puntualment per a rec i altres activitats humanes. 
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N 41º 36’ 563’’ E 1º 42’ 653’’ 
433 m   

14,16 L/min 11,2 ºC 

HISTÒRIA 

Aquesta font natural va ser 
trobada pels sarraïns entre els 
segles VIII-XI, període en el qual 
van estar establerts a la zona de 

Castellolí. Van ser els sarraïns 
els que van construir originària-
ment les estructures de safareig 

encara presents. Un cop finalitzada la presència sarraïna, la 
descendència de la família de la Masia de Cal Tardà va ocupar aquestes 
terres, passant a adquirir també la font. Es té constància que durant els 
segles XV-XVI es compartia l’ús de les aigües entre dues famílies del 

poble. 
  
Fins fa només 60 anys, la font alimentava els safareigs de Castellolí, on 
els habitants del poble anaven a rentar la roba o simplement utilitzaven 

l’aigua acumulada al safareig per a regar. Abans que es perdés l’ús de 
safareig, la font era coneguda també com a zona d’esbarjo per a les 
famílies del poble. 
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AIGUA  
L’aigua que brolla d’aquesta font és de naturalesa bicarbonatada 
magnèsica, com moltes de les fonts que ens trobem al terme. El seu sòl 
està constituït per roques calcàries, sobretot de margues. Les margues 
tenen alts continguts d’argila i calcita, les quals donen a l’aigua la seva 

característica principal: ser bicarbonatada. Ressaltar que té una quantitat 
de nitrats alta però per sota dels límits permesos. Pel que fa als 
microorganismes, els resultats són correctes, però amb els anàlisis fets 

no es pot considerar apte pel consum.  

GEOLOGIA 

La font brolla directament de materials sorrencs que estan intercalats 
amb formacions calcàries i margues del Bartonià. La font es nodreix 
directament d’un aqüífer subterrani sorrenc protegit per les margues i 
també d’un flux d’aigua més superficial. En els diversos materials de la 

zona, tant margues com gresos, es troben habitualment petits fòssils de 
foraminífers, bivalves i gasteròpodes. 

ENTORN 

La font està situada en un entorn de gran interès natural degut a la seva 
localització forestal i per la bassa formada a l’antiga estructura de 
safareigs, que és un reclam per a la fauna. 
  

Al seu voltant trobem una zona de bosc mixt format per pi blanc i alzines. 
Acompanyant aquest bosc trobem el boix, present a les rodalies de la 
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font. Cal destacar que l’entorn és ric en plantes típicament mediterrànies 
com la farigola, el romaní, el garric, el llentiscle i el bruc d’hivern (Erica 
multiflora). La presència d’aquesta última planta ens revela el caràcter 
calcari del substrat de la zona, ja que tendeix a aparèixer en sòls bàsics. 

A uns metres de la font trobem un canyissar, que és indicador de 
presència d’aigua subterrània o, si més no, d’una gran humitat al sòl. 
  
La fauna que podem trobar al voltant de la font és àmplia i molt 

característica d’aquest tipus de bosc. Cal destacar la gran diversitat 
d’espècies d’ocells (espècies forestals en la seva gran majoria, com el 
picot garser gran, el picot verd i algunes mallerengues) i també de 

mamífers que utilitzen la font i la bassa com a abeurador, entre ells el 
porc senglar, la fagina (Martes foina) o el gat mesquer.  
  
A la mateixa paret on brolla la font trobem una falguera típica, la falzia. 

Les antigues construccions de safareig creen una bassa que, durant els 
mesos de primavera i estiu, està plena de vida. Sota l’aigua cristal·lina es 
poden observar diversos tipus de plantes aquàtiques i alguns animals 

peculiars com la gambúsia (Gambusia holbrooki), un petit peix d’origen 
americà molt present a Catalunya. A les basses, quan fa bon temps, 
també podem observar diversos tipus d'amfibis com la granota verda i el 
tòtil, un petit gripau present a totes les zones humides de Castellolí. 

Durant els mesos de primavera i estiu és habitual trobar-hi diverses 
espècies de libèl·lules. 
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Bruc d’hivern Basses de Cal Tardà 
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14. FONT DEL ROC ESTRET

La font està situada a la pineda del bosc del Tardà, a mà esquerra del 
camí del Roc Estret. No hi ha cap camí d’accés, ja que està situada al 
vessant de la muntanya que dóna al camí, el qual té molta inclinació i, per 
tant, fa una mica difícil accedir a la font. Aquesta font brolla directament 

de la pedra i forma un petit sistema de basses naturals. L’aigua que 
sobreïx de les petites basses va caient pel vessant i arriba fins al camí, i 
d’aquesta manera arriba a desembocar fins al Torrent del Roc Estret. 
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N 41º 36’ 624’’ E 1º 43’ 104’’ 
471 m   

1,5 L/min 12 ºC 

AIGUA 

L’aigua que brolla d’aquesta font 
és bicarbonatada amb una 
duresa moderada. El contingut 
de ions és el correcte, té bastant 

calci i també hi trobem alguns 
coliforms. El seu ús per al 
consum està contraindicat. 

GEOLOGIA 

Aquesta font completament natural està situada sobre un bloc de gresos 
amb coloració grisosa i conglomerats. Entre els gresos es poden trobar 
petits fòssils de foraminífers, bivalves i gasteròpodes, encara que no són 
molt abundants en aquesta zona. Els conglomerats estan formats per 

còdols de roques carbonàtiques, sedimentàries i quars. En aquests blocs 
de gresos i conglomerats també es poden observar petites capes de 
margues intercalades. Aquests materials daten del Bartonià. 

ENTORN  
La font es troba envoltada per una pineda de pi blanc amb alguns 
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exemplars de pi pinyer (Pinus pinea) i pinassa (Pinus nigra). Aquesta 
última forma troncs molt rectes i capçades altes i la seva escorça té una 
tonalitat platejada que la fa molt característica. Just on està la font 
abunda l’estrat herbaci amb vegetació típica d’indrets amb una elevada 

humitat i nivell freàtic alt, com ara la boga de fulla petita (Typha latifolia) i 
el jonc boval. Aquestes dues plantes creixen des de l’interior de les 
basses naturals, amagant-les completament. A pocs metres d’aquest 
ambient humit podem trobar arbusts típics del sotabosc de les pinedes 

mediterrànies com són el garric, el galzeran, el marfull o el llentiscle. 
També s’hi troben les plantes aromàtiques per excel·lència, el romaní i la 
farigola, que solen estar en indrets més secs i, aquí, ens delimiten la zona 

d’influència de l’aigua de la font. 
  
Pel que fa a la fauna, als boscos propers a la font abunden els esquirols, 
que deixen una gran quantitat de pinyes rossegades pel camí. També és 

possible veure per la zona alguna bassa de porc senglar, petits sots on 
s’acumula l’aigua i que ells utilitzen per fer-se banys de fang. Respecte a 
les aus, s’hi pot trobar una gran diversitat d’espècies forestals, entre les 

quals cal destacar el picot garser gros i el gamarús (Strix aluco). El picot 
garser gros és un dels picots pigallats més comú i se’l pot sentir tant 
cantar com picar els troncs dels arbres, se’l pot veure volant a través 
dels arbres o observar-ne els rastres molt evidents de forats als troncs 

d’on extreuen larves d’escarabats. El gamarús és un rapinyaire nocturn 
que s’alimenta de ratolins de bosc, ocells petits i insectes. 
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Llentiscle Forats de picot 
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15. FONT DE CAN SOTERES

La font està situada en una zona pròxima al Coll del Bruc. Consta d’un 
sistema de basses construïdes amb pedra i maons. En la seva gran 
majoria, les basses estan tapades amb grans lloses de pedra a manera 
de sostre. Només la bassa principal té una obertura des de la qual es pot 

observar l’aigua que conté. És a l’interior d’aquesta bassa on brolla la 
font, directament d’una roca. Aquesta font presenta un cabal abundant i 
perenne. Actualment, gran part de l’estructura de la font roman oculta 
per la vegetació, que ha colonitzat pràcticament totes les parets i sostres 

de les basses, dificultant la seva localització des del camí. 
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N 41º 35’ 909’’ E 1º 44’ 047’’ 
608 m   

0,9 L/min 8,5 ºC 

AIGUA 

L’aigua que brolla d’aquesta font 
és bicarbonatada amb una 
duresa moderada. Té un 
contingut de calci força alt. Cal 

comentar que la seva quantitat 
de nitrats és considerable, tot i 
no sobrepassar el límit permès.  

GEOLOGIA  
La font, com és habitual, es troba en una zona de contacte entre dos 
blocs geològics. El primer gran bloc estaria format per lutites vermelles, 
un tipus de roca sedimentària que té un color vermellós degut a 
processos oxidatius soferts pels materials que la conformen. Aquest bloc 

aflora a la superfície en diversos punts del terme municipal. El segon bloc 
en contacte són gresos que presenten una coloració grisosa i que afloren 
a gran part del terme municipal. Ambdós blocs pertanyen al Bartonià. 

Pel que fa als indicadors biològics, té coliforms en baixa quantitat, però 
l’ús per al consum està contraindicat. 
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ENTORN 

La font se situa en un petit matollar que actua de transició entre una 
pineda de pi blanc i un camp de conreu. El matollar està configurat per 
una gran varietat de plantes, de manera que a la primavera es produeix 
una explosió de colors grocs i rosats provinents de les ginestes i les 

estepes, respectivament. També hi són presents els esbarzers, l’heura i 
el jonc boval, que creixen a pocs metres de la font i que cobreixen quasi 
la totalitat les estructures d’aquesta.  

 
A una banda de la font trobem una pineda de pi blanc. Aquesta pineda 
presenta un estat madur en què el sòl està pràcticament cobert de restes 
de fulles i no té vegetació. A l’altra banda hi ha camps de conreus, que 

ocupen una gran part del paisatge i que el tenyeixen de colors diferents 
segons l’època de l’any. 

Estepa blanca Vista interior de la font 
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La fauna present és molt variada. És un bon lloc per a l’observació de 
rapinyaires. Espècies com l’aguilot i el xoriguer freqüenten la zona, 
sobrevolant els camps en busca de petits mamífers com els ratolins. 
També és possible de veure l’esparver a la zona de bosc més pròxima, 

tot i que aquest és més tímid i esquiu. Se’l pot observar volant entre els 
arbres en busca de petits ocells. L’espècie que més es pot observar i 
escoltar a la zona és la griva (Turdus viscivorus), un ocell molt similar al 
tord comú però més gran, i que és cautelós i força espantadís. Sol criar 

en arbredes obertes a la vora dels camps de secà. 
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16. FONT DEL FERRO

La Font del Ferro és una de les fonts més interessants del terme 
municipal. Consta d’una font principal que és de tipus mina i una altra 
d’exterior, que rep l’aigua de la principal. La font principal està en una 
mina excavada a la muntanya, tancada per una reixa metàl·lica que 

impedeix l’accés a l’interior als visitants. Des de l’exterior són visibles 
unes quantes escales que baixen fins al nivell de la mina. Un cop s’han 
baixat les escales, el passadís interior continua uns quants metres en la 
foscor. Al terra s’acumula l’aigua ferruginosa, inundant part del passadís. 

A les parets de la mina es poden observar tonalitats de colors 
vermellosos i taronges, provinents dels minerals de les roques. Al final 
del passadís es troba l’estructura de la font pròpiament dita. Consta d’un 

tub que canalitza l’aigua provinent de l’interior de la mina. La font 
presenta un cabal relativament pobre però, en principi, perenne. 
Posteriorment aquesta aigua és canalitzada vers la font exterior, situada 
a uns metres de l’entrada de la mina. Aquesta segona font és una 

construcció de pedra amb un tub per on brolla l’aigua provinent de la 
mina. S’ha de comentar que durant èpoques de pluja o neu l’aigua de 
l’entorn s’infiltra i acaba brollant per aquesta segona font, de manera 

que el seu cabal és molt irregular depenent de l’època de l’any. 

N 41º 35’ 009’’ E 1º 43’ 516’’ 
619 m  

0,525 L/min 4,5 ºC 
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HISTÒRIA 

Se sap que antigament hi havia hagut un projecte d’explotació de les 
aigües de la font per a consum (planta embotelladora), però que 
finalment no va tirar endavant. 
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AIGUA 

L’aigua que brolla d’aquesta font 
és clarament ferruginosa. La 
seva duresa és molt baixa i per 
tant és una aigua tova: té molt 

poca quantitat de carbonats. Les 
aigües ferruginoses tenen una 
característica física per les quals 

GEOLOGIA 

En aquesta zona trobem una geologia diferent que en les fonts de la 
resta del terme municipal. La font brolla entre dos blocs geològics. Per 
una banda trobem lutites vermelles, que en molts cassos acaben donant 
formacions de pissarres per processos metamòrfics, i per l’altra 

formacions de gresos grisos. Aquests materials daten del Bartonià. 

se les pot identificar perfectament, i és que en un principi són clares i 
transparents però en entrar en contacte amb l’aire s’oxiden (formen 
peròxid de ferro) i adquireixen coloracions taronges i vermelloses. També 
se’ls anomena aigües metàl·liques o roges. Aquesta aigua és 

mineromedicinal amb propietats relacionades amb la fatiga o debilitat, ja 
que tenen propietats tòniques. No s’han trobat cap indici de contaminació 
microbiològica patògena, però tot i així el seu ús per el consum està 
contraindicat.	  
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ENTORN 

La font està situada en una zona de denses pinedes a banda i banda del 
camí. Una de les característiques més importants de la zona és que a 
pocs metres de la font podem trobar totes les quatre espècies de pins 
que conformen els boscos del terme municipal de Castellolí. Per una 

banda, el més abundant a la zona és la pinassa. Al costat mateix de la 
Font del Ferro en trobem els exemplars més grans i majestuosos de tot 
el terme municipal. Els altres pins de d’aquesta àrea són el pi blanc, el 

pinastre (Pinus pinaster) i el pi pinyer. Com que es tracta d’un bosc 
madur, el sotabosc no està gens desenvolupat. La presència d’un bosc 
d’aquestes característiques confereix a la zona de la font un caràcter 
d’obaga i relativa humitat. En les parets de roca de l’entrada de la font 

és habitual observar el verd de les molses, que tenyeixen gran part del 
marge del camí. S’hi pot trobar també l’herba fetgera (Anemone 
hepatica) i la violeta de bosc (Viola alba), unes petites plantes herbàcies 

de flors molt vistoses de tonalitats blaves i violetes.  

Entorn exterior de la font Herba fetgera 
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En aquesta zona es poden observar animals molt lligats a l’ambient 
forestal, com ara el picot verd o el picot garser gros. També freqüenten la 
zona fagines i esquirols, que deixen rastres de fruits menjats i pinyes 
rosegades, respectivament. A la primavera, durant els dies més humits o 

després de les pluges, és habitual veure salamandres travessant el camí. 
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17. FONT DELS MASETS

La font és propera al nucli del barri dels Masets, a pocs metres del 
Torrent del Forn d’en Monner. La font és una estructura de pedra i està 
decorada amb unes rajoles on se n’indica el nom. L’aigua brolla a través 
de dues canyes. El cabal presenta oscil·lacions però tot i així és perenne. 

L’aigua de la font circula per un petit canal de pedra fins a arribar a una 
bassa tot just al costat. Aquesta font té un gran valor paisatgístic degut al 
seu encant i a les vistes que l’envolten, adquirint així un ús lúdic tant pels 
veïns de la zona com pels excursionistes. També es fa un ús agrícola de 

l’aigua de la font.  
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N 41º 34’ 354’’ E 1º 42’ 110’’ 
372 m   

8,4 L/min 15 ºC 

AIGUA 

L’aigua que brolla d’aquesta font 
és bicarbonatada i dura. Tots els 
nivells de ions estan per sota 
dels límits permesos, tot i que 

presenta alguns coliforms. La 
seva naturalesa és causa directa 
de l’aqüífer que trobem en 

GEOLOGIA 

La font està situada en una zona de contacte entre formacions calcàries i 
de pissarres. L’aqüífer al qual pertany circula entre materials calcaris del 
Bartonià, que són permeables, i és guiat per capes de pissarres i altres 
materials impermeables que, per tant, retenen l’aigua a l’interior de 

l’aqüífer calcari fins que aquest arriba a la superfície.  

l’interior de les roques calcàries de la zona, les quals es dissolen amb el 
pas de l’aigua, que n’adquireix els bicarbonats. Pel que fa a la 
microbiologia, hi trobem alguns coliforms. El seu ús per al consum està 
contraindicat.  
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ENTORN 

La font està envoltada per una 
pineda de pi blanc, encara que a 
la zona més propera a la font 
també es troben unes quantes 

alzines i roures de fulla petita. 
L’entorn és molt interessant pel 
que fa a la diversitat vegetal, 

especialment d’arbusts. Tot just 
al costat de la font trobem 
espèc ies d ’arbustos com 
l’aladern (Rhamnus alaternus) i 

e l ver n menut (Phi l lyrea 
angustifolia). Destaquen també 
conjunts d’arbusts com el garric, 

el marfull o el càdec. La Gorgs 

vegetació rodeja els diversos afloraments rocosos, donant un caire 
abrupte i atractiu a la zona. A pocs metres de la font podem trobar el 
Torrent del Forn d’en Monner, que discorre entre gorgs i petites basses 
que afegeixen un gran valor al paisatge. En aquests gorgs adjacents a la 

font també trobem vegetació típica de zones humides, com la falzia i els 
càrexs (Carex sp.). 
  
A la primavera, gràcies a l’aigua acumulada a les petites basses del 

torrent i a la bassa construïda tot just al costat de la font, és habitual 
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observar diverses espècies d’amfibis, entre ells la granota verda i la 
salamandra. Els ocells presents són forestals, com el raspinell comú i la 
mallerenga cuallarga. A la primavera i l’estiu podem trobar diverses 
espècies de libèl·lules sobrevolant la superfície de la bassa.  

Mallerenga cuallarga 
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LES RUTES 
DE 

LES FONTS
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Distància: 13 km 
Temps total: 4 h 
Desnivell: ascens 542 m, descens 547 m 
Alçada màxima: 490 m 

Inici: parc de l’escola “Les Passeres”. 

RUTA VERDA 

A	   0,17 km 380 m  
Agafem el camí forestal que comença al parc i baixem cap a la 
riera de Castellolí a mà dreta. Just en el canyissar trobarem la 
Font del Poble (1). Des de la Font del Poble i seguint el 

canyissar riera avall hi ha la Font de l’hort de Cal Junyent (2). 
Tornem i travessem la riera (en cas d’impossibilitat de 
travessar, es torna a pujar al parc i es creua el pont seguint el 
camí paral·lel a la riera). Seguirem un camí que passa a través 

d’alguns horts i que arriba fins a la depuradora del poble. 

B	   0,58 km 378 m  
Des de la depuradora podem veure i sentir el primer pèlag. 
Bifurcació. Agafem el camí de l’esquerra i travessem el Torrent 
de Cal Carles (en cas d’impossibilitat de travessar-lo, pugem 

per la carretera, anem cap a la fàbrica i baixem pel sender que 

L’aigua de les 
fonts no és 

potable ! 
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trobem just a la primera paret de l’edifici). Recorrem un petit 
sender entre un matollar, entrem en una zona de bosc de pins 
i baixem fins a trobar-nos un camí a mà esquerra. Aquest camí 
duu a un hort on trobarem la Font de Cal Guixanet (3) a 

l’alçada del segon pèlag. 

C	   0,9 km 355 m  
Tornem al camí principal. Bifurcació. Baixem pel camí empedrat 
de l’esquerra. Si seguim el camí anirem a parar a la segona 
bassa, que s’omple amb l’aigua sobrant de la Font de Cal 

Guixanet. Des d’allà ens dirigim al tercer pèlag i a les seves 
parets ens trobarem els Degotalls dels Pèlags (4). Tornem i 
seguim el camí principal fins al Parc Motor.  

D	   1,4 km 376 m  
Pugem la carretera a mà dreta. Aquest camí ens porta fins a la 
carretera N-II, que agafem a mà esquerra. Seguint la 
carretera, a la dreta podrem veure la muntanya Els Ninots, El 

Catarro i El Puig Aguilera (de dreta a esquerra). Passem pel 
barri de Ca n’Alzina i, baixant per una carretera plena de 
plataners, arribarem a la Font de Ca n’Alzina (5). Travessem la 
carretera i agafem el camí a mà dreta, que passa per sota 

l’autovia A-2. Aquest camí, que transcorre paral·lel al Torrent 
de la Puda, ens portarà fins a la Puda de Francolí. Si passem 
per sota del porxo amb arcades ens trobarem amb l’entrada 

reixada de la Font de la Puda Sulfurada (6) (actualment 
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E	  

tancada al públic). Seguim el jardí, baixem per unes escales de 
pedra, travessem el torrent i allà trobarem La Font de la Puda 
(7). Aquesta zona és idònia per a descansar. 

3,4 km 343 m  
Des de la font agafem un petit camí paral·lel al torrent, que 
passa per un nucli zoològic i puja fins a l’alçada del barri de 
Sant Feliu. En arribar a dalt tindrem unes bones vistes del Puig 

Aguilera. 

F	  

G	  

4 km 402 m  
Enllacem amb el camí de Sant Feliu a mà dreta i travessem tot 
el barri, passant per la Ermita de Sant Feliu. Seguim aquest 
camí fins arribar a Can Jorba. Bifurcació. Seguim pel camí de 

l’esquerra, que ens portarà fins a la Font de Can Jorba (8). Per 
accedir-hi des del camí a Maians, agafem a mà dreta un petit 
sender que baixa directe fins a una escletxa on hi ha la font. 
Després tornem altre cop fins a Can Jorba. Bifurcació. Seguim 

el camí que baixa a l’esquerra, passem pel Torrent del 
Figuerola i seguim el camí que puja. Aquest està ple de restes 
de fòssils marins de quan Castellolí estava immers en el mar 

(durant l’Eocè). 

7 km 444 m  
Comencem a veure camps de conreu i ens acostem al Cub Nou, 
un edifici de pedra de l’any 1860 on antigament es guardava 
vi. Des d’allà es pot baixar pel marge del camp de conreu fins 
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H	  

al final d’aquest. Trobarem un petit camí a mà esquerra que 
baixa passant a través de pins i romaní i altres arbusts. En 
arribar a una petita esplanada on ja no podem seguir recte, a 
mà dreta tenim un sender que baixa i que transcorre per 

l’herbassar proper a la font. Seguim el sender, baixem a mà 
esquerra i trobarem un canyissar i en l’interior, en un forat, la 
Font de Cal Francolí de Sant Feliu (9). Tornem a refer el camí 
fins al Cub Nou i seguim el camí principal. 

8,2 km 456 m  
Bifurcació. Baixem pel camí de la dreta. 

	  I	  

	  J	  

8,8 km 442 m  
Quan el camí comença a pujar, ens trobarem un sender a mà 
dreta no tan marcat. L’agafem i el seguirem durant alguns 
quilòmetres. 

10,2 km 487 m  
Arribem a una bona alçada on ens trobem amb un sol camí, 
que transcorre per la carena del Catarro. L’agafem a mà 
esquerra. Seguim fins a trobar-nos amb un petit sender a mà 

dreta. Aquest camí duu directament al camí de Cal Carles i és 
força abrupte (en cas de no poder-lo baixar, se segueix pel 
camí de la carena fins a trobar al primer camí baixant a la 
dreta, el camí de Cal Carles). Al final del camí agafem el segon 

camí a la dreta. 
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K	   11,1 km 428 m  
Per baixar a la Font de Cal Carles (10) agafem el camí que 
baixa cap a l’esquerra fins a arribar a un hort abandonat. 
Tornem i seguim el camí fins al pont de l’autovia A-2. Entrem 

per l’avinguda Unió, pugem el carrer Llibertat i baixem per La 
Pau, i a la dreta arribarem al parc de “Les Passeres”. 

Segon pèlag 
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Distància: 17 km 
Temps total: 6 h 
Desnivell: ascens 700 m, descens 685 m 
Alçada màxima: 628 m 

Inici: sota el pont de l’autovia A-2. 

RUTA LILA 

A	  

B	  

0,06 km 383m  
Passem per sota el pont i seguim el camí principal, el camí de 
Cal Tardà, deixant la riera de Castellolí a la dreta. 

0,43 km 393m  
Ens trobem amb una zona de canyissar abundant. Baixem per 
unes escales a mà dreta i trobem la Font de Fontetes (11). 

C	   0,83 km 415 m  
Seguim el camí principal. Quan arribem a una zona d’horts, 
just quan el camí puja, ens trobem un cartell forestal de foc. 
Des d’aquí surt un petit sender poc marcat que entra al 

canyissar. A mà esquerra trobarem la Font de Cal Bonhome 
(12), que es troba just per sota del camí de Cal Tardà. Des del 
camí principal es pot veure, a baix, la bassa de Cal Bonhome. 

L’aigua de les 
fonts no és 

potable ! 
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D	  

G	  

1,36 km 437 m  
Bifurcació. Agafem el camí de la dreta i seguidament a la dreta 
baixem cap a la Font de Cal Tardà (13). Seguint el camí 
principal. Després de veure la font comença una zona amb un 

barranc (precaució). 

E	  

F	  

1,7 km 445 m  
Bifurcació. Seguim pel camí principal (el de l’esquerra). En 
aquesta zona trobem un bosc de pinassa, on es poden veure i 
escoltar diverses espècies d’ocells, una d’elles, el picot garser 

gros, força peculiar. A les escorces dels pins hi podem trobar 
rastres de forats fets pels picots quan busquen larves 
d’escarabats.  

2,1 km 455 m 
S’obre una petita clariana al bosc i entrem en un matollar. Pel 
camí es pot veure un petit toll i un rierol d’aigua que baixa, i si 
ens acostem es pot sentir l’aigua com cau. La zona on es 

troba la font és de difícil accés. Si pugem per la banda 
esquerra d’on cau l’aigua, trobem la Font del Roc Estret (14). 

2,2 km 450 m  
Bifurcació. Agafem el camí que baixa a la dreta.  

3 km 520 m  
Seguim sempre el camí principal. Ens trobarem primer amb un 
camí perpendicular a la dreta i després un a l’esquerra a pocs 

H	  
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	  I	  

metres, que no hem de seguir. Quan agafem alçada, des del 
camí es pot veure gran part de les muntanyes del terme i 
diverses masies.  

	  J	  

K	  

3,7 km 577 m  
Creuament de camins. Seguim el camí principal cap a 
l’esquerra i de seguida podrem veure la muntanya de 
Montserrat. Al llarg d’aquest tram es pot veure de forma 

panoràmica tota la conca d’Òdena, les muntanyes del Puig 
Aguilera, el Catarro, la Tossa, la Serra de Miralles i la ciutat 
d’Igualada, i si el dia és clar fins i tot es poden veure els 
Pirineus. 

5,3 km 613 m  
Quan pel camí ens trobem a banda i banda camps de conreu, 
veurem la carretera N-II, que hem de travessar (precaució) i 
baixar per un petit sender entre pins que duu a un camí 

forestal. Si seguim aquest camí uns metres, a mà esquerra 
trobarem la Font de Can Soteres (15), força amagada. Des del 
camí es pot veure la paret de la bassa de la font. És un bon 
lloc per a descansar. 

5,7 km 614 m  
Canviem de sentit tot seguint el camí principal, deixant 
Montserrat a la nostra esquena. Arribem al Coll del Bruc i 
seguim les indicacions del cartell que diu “Font del Ferro”.  
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L	  

M	  

Aquí començarem a seguir el sender GR-172, assenyalat als 
arbres amb una marca vermella i blanca. 

6,15 km 625 m  
Bifurcació. Agafem el camí de la dreta tal com ens indiquen els 
cartells. A partir d’aquí, seguirem el GR-172 fins arribar a la 
Font del Ferro (16). 

7,80 km 594 m  
Ens trobem en un revolt molt pronunciat a la dreta i una 
entrada a mà esquerra, que puja directament cap al recinte 
exterior de la font. És un bon lloc per a descansar. Les 

pinasses que trobem en aquesta zona són les més grans de 
tot el terme municipal. Freqüenta la zona el picot garser gros. 

8 km 574 m  
Seguim les marques del GR-172 i agafem el camí que puja en 
direcció cap a Cal Muset i Cal Jaume. Durant el recorregut del 
camí, en alguns punts, encara es pot veure la muntanya de 

Montserrat. 

N	  

O	   9,4 km 559 m  
Des del camí tenim una de les millors vistes del Castell de 
Castellolí. Metres més avall, just davant de la masia de Cal 
Jaume, agafem el camí de Can Mabres, que baixa a mà 

esquerra. Passem pel costat de la casa, deixem Cal Jaume a la 
nostra esquena i seguim recte. 
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P	  

Q	  

R	  

S	  

10 km 526 m  
Pel camí tindrem una visió panoràmica de la conca d’Òdena i 
tot el seu relleu associat. Seguim pel mateix camí, que duu a 
una zona de conreus força extensa: els camps de Can Mabres. 

10,3 km 523 m  
Bifurcació. Seguim el camí principal, que gira a l’esquerra i duu 
a la masia de Can Mabres. Unes passes més enllà ens trobem 
dos punts amb una senyalització (primer un i després l’altre); 

seguim les indicacions cap al barri dels Masets. Seguim aquest 
camí durant uns quants kilòmetres fins que arribem als Masets. 

12,6 km 380 m  
Entrem per un camí veïnal a mà dreta i agafem el primer carrer 
a la esquerra, un petit sender que baixa fins a la Font dels 
Masets (17). Per a tornar, refem el camí i seguim a mà dreta el 

sender principal, que puja deixant el torrent i la font a la dreta. 
Des d’aquí fins a Castellolí hi ha una hora caminant (aprox.). 

13,2 km 387 m  
Bifurcació. Agafem el GR-172 a mà esquerra. El camí discorre 
per l’interior d’un bosc de pi blanc amb un sotabosc típic de 
pineda amb marfull, estepa, garric i boix. 

T	   13,6 km 403 m  
Bifurcació. Seguim el camí de la dreta, fent cas de les 
indicacions del GR. 
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U	  

V	  

W	  

X	  

13,8 km 421 m  
Creuem un torrent, pugem pel camí i seguim pel GR. 

14,3 km 459 m  
Deixem el GR-172 i pugem pel camí de la dreta. Després de la 
corba ens trobem una zona de roca descoberta on, a la 
primavera, podem veure narcisos florits, de color groc molt 

característic. 

14,7 km 502 m  
Bifurcació. Ens incorporem altre cop al sender GR a mà dreta i 
el seguim. Aviat veurem la masia de Cal Jaume. Quan arribem 
davant de la masia, seguim el camí de la dreta, que discorre 

entre dos camps de conreu. El camí es converteix a mà 
esquerra en una carretera que ens durà directament fins a 
l’escola de “Les Passeres”. 

16,7 km 395 m  
Creuament de camins. Davant del poliesportiu, agafem el 
carrer de la dreta i pugem fins a l’avinguda Unió pel carrer 
dels Auguells, que travessa la riera. Seguint l’avinguda Unió 

com si sortíssim del poble i pel carrer del Treball tornem al 
punt d’inici de la ruta. 
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Aqüífer: part subterrània de la roca saturada d’aigua, formen magatzems 
interiors d’aigua. 
  
Bartonià: època geològica ubicada dins de l’Eocè. Va començar fa uns 

40,4 milions d’anys i va acabar fa 37,9 milions d’anys. 
  
Bivalve: grup d’animals pertanyent als mol·luscs i que són exclusivament 
aquàtics. Les cloïsses pertanyen a aquest grup. 

  
Briozou: animals aquàtics de mida petita (al voltant de 0,4 mm) que 
formen colònies. 

  
Calcària bioclàstica: roques compostes de carbonat càlcic que en la seva 
majoria tenen origen biològic (closques i esquelets d’animals). És 
habitual trobar fragments fòssils en aquest tipus de roques. 

 
Coliform: grup de bacteris indicadors de la qualitat de les aigües,  la seva 
presència indica no potabilitat. Dins d’aquest grup trobem els coliforms 

fecals com per exemple l’Escherichia coli. L’E. coli és un bacteri patogen 
intestinal que causa molts problemes de salut.  
  
Duresa (de l’aigua): químicament parlant, concentració de compostos 

minerals, sals de calci i magnesi, que podem trobar dissolts en l’aigua.  

GLOSSARI
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Eocè: període geològic de la Terra que començà fa 56 milions d’anys i 
acabà fa 34 milions d’anys. 
 
Equínids: eriçons de mar. 

  
Foraminífers: grup de protists que existeix en l’actualitat. Són considerats 
un dels grups més important de microfòssils. 
  

Gasteròpode: grup d’animals pertanyent als mol·luscs i que poden ocupar 
gran varietat d’habitats. Els cargols actuals pertanyen aquest grup. 
  

Hepàtica: grup de plantes més primitives que les plantes vasculars (amb 
xilema i floema). Formen part dels briòfits, que es divideixen en tres 
grups: hepàtiques, molses i antocerotes.  
  

Pleistocè: època geològica ubicada dins del Quaternari. Començà fa 2,5 
milions d’anys i acabà fa 0,0117 milions d’anys.   
  

Quaternari: període geològic de la Terra que començà fa 2,5 milions 
d’anys i dura fins la actualitat. 
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LLISTAT D’ESPÈCIES

Nom científic 
Robinia pseudoacacia 
Rhamnus alaternus 
Quercus ilex 
Quercus suber 
Arbutus unedo 
Smilax aspera 
Corylus avellana 
Typha latifolia 
Buxus sempervirens 
Erica multiflora 
Juniperus oxycedrus 
Arundo donax 
Phragmites australis 
Carex sp 
Sedum sediforme 
Rubus ulmifolius 
Galium sp. 
Cistus albidus 
Adiantum capillus-veneris 
Thymus vulgaris 
Ficus sp 
Globularia alypum 
Ruscus aculeatus 
Quercus coccifera 
Ophrys sp. 

Nom comú 
Acàcia borda 
Aladern 
Alzina 
Alzina surera 
Arboç 
Arítjol 
Avellaner 
Boga de fulla petita 
Boix 
Bruc d'hivern 
Càdec 
Canya 
Canyís 
Càrex 
Craspinell gros 
Esbarzer 
Espunyidella 
Estepa blanca 
Falzia 
Farigola 
Figuera 
Foixarda 
Galzeran 
Garric 
Gènere Ophrys 

FLORA 
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Gènere Ophrys, grup fusca 
Ginesta 
Herba fetgera 
Heura 
Jonc boval 
Llentia d'aigua petita 
Llentiscle 
Marfull 
Pi blanc 
Pi pinyer 
Pinassa 
Pinastre 
Plantatge 
Plàtan 
Pollancre 
Rogeta 
Romaní 
Roure de fulla petita 
Salze 
Saüc negre 
Vern menut 
Verònica pèrsica 
Violeta de bosc	  

Ophrys gr fusca 
Spartium junceum 
Anemone hepatica 
Hedera helix 
Scirpus holoschoenus 
Lemna minor 
Pistacia lentiscus 
Viburnum tinus 
Pinus halepensis 
Pinus pinea 
Pinus nigra 
Pinus pinaster 
Plantago sp. 
Platanus x hispanica 
Populus sp. 
Rubia peregrina 
Rosmarinus officinalis 
Quercus faginea 
Salix sp. 
Sambucus nigra 
Phillyrea angustifolia 
Veronica persica 
Viola alba 
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FAUNA 

Nom comú 
Abellerol 
Aligot comú 
Ànec collverd 
Cadernera 
Conill 
Cuereta torrentera 
Esparver 
Esquirol 
Estornell vulgar 
Fagina 
Gafarró 
Gaig 
Gamarús 
Gambúsia 
Gat mesquer 
Gralla 
Granota verda 
Gratapalles 
Griva 
Guineu 
Mallerenga blava 
Mallerenga carbonera 
Mallerenga cuallarga 
Mallerenga petita 
Merla 

Nom científic 
Merops apiaster 
Buteo buteo 
Anas plathyrhyncos 
Carduelis carduelis 
Oryctolagus cuniculus 
Motacilla cinerea 
Accipiter nisus 
Sciurus vulgaris 
Sturnus vulgaris 
Martes foina 
Serinus serinus 
Garrulus glandarius 
Strix aluco 
Gambusia holbrooki 
Genetta genetta 
Corvus monedula 
Pelophylax perezi 
Emberiza cirlus 
Turdus viscivorus 
Vulpes vulpes 
Cyanistes caeruleus 
Parus major 
Aegithalos caudatus 
Periparus ater 
Turdus merula 
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Mosquiter comú 
Picot garser gros 
Picot verd 
Pinsà comú 
Pit-roig 
Porc senglar 
Raspinell comú 
Ratolí de bosc 
Rossinyol bord 
Salamandra 
Tallarol de casquet 
Tòtil 
Xoriguer  

Phylloscopus collybita 
Dendrocopos major 
Picus viridis 
Fringilla coelebs 
Erithacus rubecula 
Sus scrofa 
Certhia brachydactyla 
Apodemus sylvaticus 
Cettia cetti 
Salamandra salamandra 
Sylvia atricapilla 
Alytes obstetricans 
Falco tinnunculus 
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