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EXPOSICIÓ

La Rectoria Vella
Parc de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni
Tel. 93 864 12 13

Horari

Dijous, divendres i dissabtes
de 5 a 8 del vespre

Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del 
migdia i de 5 a 8 del vespre

Inauguració: 
dissabte 21 d’abril a les 7 del vespre 

Inauguració 

Dissabte 21 d’abril, a les 7 del vespre

Visita comentada de l’exposició 

Diumenge 13 de maig, a les 6 de la tarda  

Fonts del Montseny

Una font és qualsevol surgència natural d’aigua 
que brolla del sòl, arranjada o no per l’home, és 
posar un recurs natural a l'abast de tothom. Les 
fonts del Montseny són molt nombroses, però 
sabem quantes n’hi ha? En quines condicions? On 
estan ubicades? El seu estat? La qualitat de l’aigua 
que brolla? El Projecte Fonts del Montseny ha 
comptabilitzat més 700 fonts al massís, però el 
veritable encant no és la seva immensa quantitat 
sinó la gran varietat. Hi ha fonts a gran altitud, 
altres a tocar les lleres, n’hi ha d’urbanes, d’agra-
doses, d’humitoses, generoses i romàntiques; 
algunes són perdudes, altres mig amagades. N’hi 
ha de captivadores, de juganeres, misterioses, 
portentoses i presumides... 

Aquesta exposició produïda pel Museu Etnològic 
del Montseny mostra una selecció de les fonts del 
Montseny, amb texts originals d’Oscar Farrerons i 
Gemma Font, i fotografies d’Adrià Corella. 
  

Portada: Font de can Mir, Sant Esteve de Palautordera 
Fotografies d’Adrià Corella

Font dels Cims,
Viladrau



Projecte Fonts del Montseny

Avui en dia els dolls d’aigua de les fonts del 
Montseny es van aprimant mentre les construc-
cions que les ennoblien es degraden. Des de fa 
dos anys, Oscar Farrerons i Adrià Corella, un 
arquitecte i un fotògraf estudiosos del massís, 
estan portant a terme un projecte de recuperació 
de la memòria de les fonts del Montseny que 
consisteix en la documentació dels brolladors 
montsenyencs i, simultàniament, en un treball de 
camp amb la ubicació georeferenciada, fotogra-
fies i la descripció. A hores d’ara ja han indexat 
més de 700 fonts, que es poden consultar al web 
“Projecte Fonts del Montseny”. Els resultats 
d’aquest estudi s’ha pogut veure a l’exposició de 
la Gabella d’Arbúcies entre els dies 20 de març i 
15 d’abril de 2018, i ara es poden contemplar a 
la Rectoria Vella de Sant Celoni.

Entre les fonts, n’hi ha d’esplèndides, situades en 
entorns naturals captivadors, com la font Pinto-
resca de Breda i la font Canyonal de Riells. N’hi 
ha d’enigmàtiques com la de can Mainou de 
Gualba i d’aigua canalitzada, com la font del 
Pare Casals (Sant Esteve de Palautordera). Es 
troben fonts a tocar les parròquies, com la de 
Sant Llop de Viabrea, altres deus d’aigua estan 
situades a prop de nuclis habitats, com la font 
Aluia (Campins)...

Les fonts han estat un element del patrimoni 
cultural i natural destacat al Montseny. L’objectiu 
d’aquest projecte és rememorar la “cultura de la 
font”: tradicions, costums i hàbits que es duien a 
terme amb les fonts com a protagonistes, i 
mantenir les nostres fonts en bon estat, lliures de 
bardisses o brutícia, per tal de conservar-les com 
una de les riqueses més grans del Montseny. El 
Projecte Fonts del Montseny vol preservar-les i 
recuperar el gaudi de les fonts. En aquesta 
societat de les presses i de l’aigua embotellada, 
és una feina heroica i necessària, és una tasca 
de tots: administracions i societat civil. 

Font Aluia,
Campins

Font del Prat, Arbúcies

Fotografies d’Adrià Corella

Font de Can Viader Vell,
Gualba

Font de Fogueres,
Riells


