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Patrimoni etnològic

Des de temps immemorials, les fonts han jugat un 
paper clau en la vida de les persones, tant en ambients 
rurals com als pobles i ciutats. Aquestes construccions 
s’estenien, i encara s’estenen, arreu del territori, 
proveint així aigua per a les persones, per al bestiar i 
per a una llista incomptable d’espècies que troben en 
els ambients un recurs que, a la Mediterrània, resulta 
escàs durant determinades èpoques de l’any: l’aigua. 
Més recentment, les fonts han tingut un lloc destacat en 
aplecs i festes majors, on la gent s’ha anat aplegant per 
a celebracions de tota mena, berenars i, en general, per 
enfortir vincles socials i passar una bona estona en un 
ambient agradable. Fins i tot, fonts de renom com les 
fonts picants d’Argentona i de Sant Hilari Sacalm, que 
es creia que tenien propietats medicinals, varen atraure 
el turisme de les classes més benestants de la societat 
d’antany. Tot plegat fa que en l’imaginari coŀlectiu 
romangui quelcom que podríem anomenar com a cultura 
de font, un seguit de tradicions, costums i hàbits que es 
duien a terme prenent les fonts com a protagonistes.

Malauradament, l’abandonament de les activitats 
tradicionals i, per què no dir-ho, l’envelliment d’aquelles 
persones que es dedicaven al manteniment de les fonts, 
ha fet que moltes d’aquestes s’hagin perdut i que, les 
que resten en peu, sovint es trobin en un estat molt 
millorable. D’altra banda, la contaminació dels aqüífers 
per l’ús intensiu de purins també ha fet que, a moltes 
zones del país, l’aigua que brolla de les fonts sovint 
superi les concentracions de nitrat que l’OMS recomana 
per a l’aigua de consum humà (50 mg L-1). Això suposa 
un problema ambiental i de salut pública que entitats 
com el Grup de Defensa del Ter (http://www.gdter.org/) 
fa molts anys que denuncien, mentre aporten dades de 
les concentracions de nitrats que es troben a les fonts 
d’Osona, especialment de llocs com la plana de Vic, on 
el problema és realment greu. Sembla, doncs, que la 
cultura de font amb la qual s’ha bastit la nostra tradició 
no es troba en el seu millor moment. 

El 26 de gener de l’any 2013, reunits a la font de 
les Sureres d’Argentona, un grup de voluntaris, del 
que aleshores era la Secció de Ciències del Museu de 
Mataró (actualment Institució d’Història Natural de 
Catalunya - Delegació de la Serralada Litoral Central), 
vàrem encetar el Projecte Fonts (Figura 1). L’objectiu 
d’aquest projecte no era altre que el de conèixer quin 
és l’estat en què es troben les nostres fonts. Per assolir 
aquest objectiu, vàrem dur a terme un estudi fisicoquímic 
de les aigües de les fonts, alhora que determinàvem 
quines espècies de briòfits (molses i hepàtiques) s’hi 
establien, ja que es coneix que aquestes comunitats són 
molt sensibles als canvis ambientals. Per tant, l’estudi 
dels briòfits ens podria aportar algunes pistes sobre 
l’estat de salut dels ecosistemes fontinals i, alhora, de 
la qualitat de llurs aigües. Durant aquell any vàrem 
mostrejar una seixantena de fonts al llarg i ample de 
la Serralada Litoral Central, que comprèn la Serra 
de Marina, el bloc de Sant Mateu-Céllecs i les serres 
del Corredor i el Montnegre. Els resultats varen ser 
presentats en dos articles al número 25 de la revista de 
divulgació científica L’Atzavara (http://www.raco.cat/
index.php/Atzavara/issue/view/23138).

Emperò, la serralada litoral ens va quedar petita 
i, l’any 2015, vàrem decidir traspassar la depressió 
prelitoral per analitzar les fonts d’un lloc amb tanta 
tradició fontinal com és el Montseny i les Guilleries. En 

Les fonts del Montseny: entre amenaces i oportunitats

Figura 1: Primer mostreig de fonts a Argentona.
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aquesta segona fase del Projecte Fonts, vàrem comptar 
amb la coŀlaboració del Grup de Naturalistes d’Osona 
(també delegació de la Institució Catalana d’Història 
Natural) i la Plataforma Lluçanès Viu que, al seu torn, 
es va encarregar d’encetar i de coordinar el mostreig 
de les fonts del Lluçanès, també tristament conegudes 
per haver caigut sota el jou de la ramaderia intensiva i 
dels purins.  

Al Montseny i les Guilleries hem analitzat l’aigua 
de 109 fonts, d’entre les quals només tres presentaven 
nivells de nitrat més alts de 50 mg L-1: la font d’en 
Ratica a Breda, la font de Can Blanchó a Gualba i la 
font dels Cinc Raigs a Sant Esteve de Palautordera. Cal 
destacar, però, dues coses: primer, que aquestes tres 
fonts es troben a les parts baixes del massís, mentre 
que la majoria de les fonts que hem mostrejat fins al 
moment es troben a zones elevades del mateix massís. 
Molt probablement, si continuéssim prospectant les 
parts baixes, trobaríem més fonts amb nivells alts de 
nitrats. Segon, que les nostres analítiques comprenen 
només ions majoritaris. Per tant, no podem assegurar 
que les fonts mostrejades no continguin concentracions 
elevades de metalls pesants o bé residus fecals, cosa que 
ens impedeix confirmar la potabilitat de llurs aigües. 

Malgrat que la major part de les fonts del Montseny 
presenten concentracions de nitrat molt baixes, cosa 
que fa pensar que estan lliures de contaminació per 
influència humana, n’hem trobat d’altres que, tot i estar 
per sota del límit que marca l’OMS, presenten valors 
de nitrat que indiquen que alguna cosa no acaba d’anar 
bé. Un clar exemple és la font de les Paitides (amb 
una concentració de nitrat de 16 mg L-1), a Viladrau, 
on setmana rere setmana cues de cotxes s’hi apleguen 
per omplir ampolles i garrafes. Aquests valors de nitrat 
segurament es deuen als lixiviats de les cases que es 
troben per sobre de la font, cosa que ens hauria de fer 
reflexionar sobre quin ús fem dels nostres recursos 
naturals.
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Figura 2: Especímen d’Oxyrrhynchium speciosum

Figura 3: Especímen de Plagiomnium undulatum

Figura 4: Especímen de Pellia endiviifolia

D’altra banda, a les fonts del Montseny i de les 
Guilleries fins ara hi hem trobat 41 espècies diferents de 
briòfits, dels quals 29 eren molses i 12 hepàtiques. Entre 
les molses destaquen per la seva elevada freqüència 
les espècies Oxyrrhynchium speciosum (Figura 2), 
trobada a 37 fonts, i Plagiomnium undulatum (Figura 
3), trobada a 30 fonts. Per part de les hepàtiques, la més 
freqüent fou, amb diferència, Pellia endiviifolia, que 
vàrem trobar a 27 fonts (Figura 4). Destaquem també 
dues altres molses, Fissidens grandifrons i Fontinalis 
antipyretica, que, tot i ser molt menys freqüents, són 
indicadores d’aigües netes i oxigenades. La primera la 
trobem a dues fonts d’Arbúcies (fonts de la Paraina i 
de la Mancomunitat), mentre que F. antipyretica només 
l’hem trobat a tres fonts de les zones més elevades del 
Matagalls (font de Mossèn Cinto, font dels Cims i Font 
Freda).
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En general, però, no trobem gaires espècies de briòfits 
per font, només 2,63 de mitjana. Això, junt amb el fet 
que les espècies més freqüents no apareguin ni a la 
meitat de les fonts visitades, fa que puguem dir, no sense 
una certa voluntat poètica, que cada font és única i, per 
tant, cal que ens esforcem per preservar-les totes. El 
que és cert, tanmateix, és que, com hem esmentat abans, 
moltes fonts es troben en greu perill de desaparició, i 
amb elles les comunitats de briòfits que s’estableixen a 
llurs parets, pericons i drenatges. A banda dels briòfits, 
un altre grup d’especial interès per a la conservació són 
els amfibis, que sovint fan servir aquests ambients per 
a la seva cria (Figura 5).

Així doncs, ens trobem en un moment clau per a 
la pervivència de les fonts i llurs ecosistemes. D’una 
banda, les amenaces són més presents que mai, tant per 
contaminació de les aigües, com per abandonament de 
les fonts, com pel canvi climàtic, que de ben segur farà 
que algunes de les que actualment encara brollen deixin 
de fer-ho definitivament, cosa que produiria la pèrdua de 
les comunitats de briòfits (i altres grups d’organismes) 
que de moment s’hi estableixen. 

De l’altra, però, sembla haver-hi una creixent 
preocupació per l’estat del medi ambient en general i 
de la salut de les fonts en particular, com ho demostra 
l’activitat del Grup de Defensa del Ter, la coordinació del 
nostre projecte entre tres entitats naturalistes diferents, 
grups de Facebook com ara el de les fonts de Viladrau 
i l’interès general que han mostrat els assistents a les 
nostres xerrades. Sembla doncs, una bona oportunitat 
per engrescar la gent a coŀlaborar amb el manteniment 
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de les fonts. Tot això ens fa 
ser optimistes i creure que la 
cultura de font no és perduda 
encara, i que la societat civil 
s’organitzarà en grups de 
defensa i manteniment de 
les fonts, com n’és un bon 
exemple el Grup de Fonts 
d’Argentona (http://cea.cat/
grupdefonts/), que des de 
fa dècades duu a terme una 
abnegada tasca de restauració 
de les fonts de les rodalies 
d’Argentona. 

Pe r  l a  nos t r a  banda , 
continuarem amb el projecte 
fonts que ja ha arribat a les 

terres de la Garrotxa i el Ripollès, sense oblidar-nos 
d’aquelles que encara resten per mostrejar al Montseny, 
que en són moltes. Malauradament, com que aquesta 
tasca la fem de forma voluntària, no comptem amb gaires 
recursos econòmics. És per això que aprofitem aquest 
espai per fer una crida a la coŀlaboració ciutadana en una 
campanya de micromecenatge que trobareu a: https://
www.teaming.net/delegaciodelaserraladalitoralcentral

No voldríem pas acabar aquest escrit, però, sense 
abans agrair la tasca dels voluntaris que ens han ajudat 
a localitzar les fonts i mostrejar i analitzar llurs aigües 
i que, per ser tan nombrosos, seria complicat reproduir 
aquí llurs noms. Agraïm també a la Diputació de 
Barcelona i al Parc Natural del Montseny la cessió de 
l’alberg per a la recerca el Puig, i al Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals i al Departament 
d’Ecologia de la Universitat de Barcelona la cessió i 
l’ús de la seva maquinària per dur a terme les anàlisis 
químiques. Finalment, agraïm també a l’Ajuntament de 
Mataró la cessió de les instaŀlacions de Can Boet per 
emmagatzemar-hi les mostres recollides. 
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Figura 5: Exemplar de salamandra (Salamandra salamandra)


