Títol de la proposta
Itinerari fonts de Breda
Descripció breu de la proposta
Petit recorregut de 10 Km visitant unes 15 fonts de la població de Breda
Import
6.883,00€
Justificació de l’interès públic i general de la proposta
Impulsar el turisme i la població de Breda a conèixer el patrimoni de les fonts del
nostre poble.

Itinerari fonts de Breda

Objectiu:
Breda és un municipi molt petit en extensió, en un entorn rural i a tocar del Parc
Natural del Montseny. És important que al disposar de poca superfície no urbana o
urbanitzable, l'Ajuntament i el conjunt de ciutadans vetllin per tenir un entorn natural
ben preservat i alhora que pugui ser utilitzat per a l'esbarjo de tots el bredencs i
bredenques. L'objectiu d'aquest projecte és la creació d'un itinerari en format
sender local (SL) per l'entorn urbà i interurbà que connecti totes les fonts del
municipi. La recuperació de les fonts històriques del municipi i la creació d'un
itinerari que les connecti implica a més de recuperar un patrimoni històric, que la
gent pugui gaudir de l'aigua que en brolla, així com també de l'entorn més immediat
com a zona recreativa, de passeig i de relax.
Beneficis i potencialitats:
El senderisme o el passeig forma part actualment de l'esbarjo de molts bredencs i
bredenques. Potenciar aquesta activitat creant nous itineraris degudament
senyalitzats, aprofitant camins ja existents i connectant les fonts amb un itinerari a
peu, afegirà també un incentiu més a tothom que vulgui gaudir d'una activitat
saludable en un entorn natural. També serà un reclam per al visitant de fora que
vingui a Breda afegint una oferta més a l'oferta gastronòmica i de comerç que ja té la
vila.
Juntament amb el futur carril-bici projectat des de l'estació de tren fins al poble i amb
el senders PR-C201 i SL-C88 ja existents que connecten amb el coll de n'Orri, el
Castell de Montsoriu i la serra de Gaserans, Breda gaudirà d'una oferta d'itineraris a
l'alçada de les exigències de la ciutadania que, cada dia més, reclama viles on hi
hagi espai per realitzar activitats al medi natural de forma endreçada i segura.
Descripció i execució del projecte:
El municipi de Breda ha tingut històricament una gran quantitat de fonts però
actualment algunes d'elles s'han assecat o perdut. El projecte contempla pel que fa a
les fonts, una prèvia anàlisi de la qualitat de la seva aigua pel que fa a les 3 fonts
boscanes més emblemàtiques que són la font d'en Ratica, la de Sant Salvador i la
de la Pintoresca. També es contempla la restauració d'algunes d'elles. El projecte
contemplaria la restauració de la font (si cal) i de l'entorn més immediat (10 metres al
voltant de la font) com seria desbrossament, arranjament d'estructures existents,
retirada de deixalles i col·locació de cartells indicadors.

A part de les fonts també s'hauria de realitzar l'arranjament i creació dels
camins/corriols per al seu accés en el cas del tram que transcorre per fora del circuit
urbà. En l'arranjament dels camins i corriols d'accés la proposta és que les fonts
tinguin una connexió pedestre entre elles per així tenir un circuit circular que
s'anomenaria “itinerari de les fonts”. Per a realitzar aquests treballs de millora o
creació de camins nous caldria l'autorització dels propietaris dels terrenys (en cas de
terrenys privats) i l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua, ja que algunes
d'elles es troben en zona de policia (DPH). Tot el recorregut comptaria amb fites
indicadores en tot el traçat i un petit cartell per a cada font, amb el nom i una breu
descripció (data, història, topònim...).
L'inici de l'itinerari és a la Plaça de l'Església, allà s'hi preveu que hi hagi un panell
informatiu on s'indicaria tota la ruta amb el seu desnivell, distància i els punts on hi
ha les fonts.
El projecte contemplaria dues fases. Cadascuna d'elles es pot realitzar per separat i
tampoc cal que es realitzin al mateix temps. Poden formar part dels pressupostos de
diferents anys depenent del cost final de cada una de les fases. A continuació
definiré les dues fases essent la fase 1 la que presento com a primera fase
executable en el temps i per a aquests propers pressupostos participatius.
Proposta fase 1: En aquesta primera fase caldria crear tot el recorregut urbà
senyalitzant-lo i instal·lant els cartells indicadors tant a les fonts com el cartell a l'inici
de l'itinerari. També s'hauria de restaurar/arranjar i connectar per corriol/camí les
fonts de Can Duran, d'en Ratica i de Sant Salvador. Alguns accessos ja existeixen
però algun altre s'hauria de crear. Juntament amb el recentment creat camí del
Repiaix que surt del pont del cementiri i acaba al pont de la carretera de les aigües
conformaria un circuit d'aproximadament 1,5 km que resseguiria el marge esquerre
de la riera del Repiaix. Cal destacar d'aquest tram que facilita la connexió de Breda
amb el sender ja existent que porta a Coll de n'Orri, al Castell de Montsoriu i a la
serra de Gaserans. El tram ressenyat en aquesta primera fase connecta amb
l'esmentat sender a l'alçada del pont del Mut.
Proposta fase 2: Aquesta segona fase es proposaria com a executable en uns futurs
pressupostos participatius. Tractaria d'arranjar i connectar les fonts boscanes de la
Pintoresca, la de l'Erola, amb la de Sant Salvador i continuar el recorregut fins arribar
al circuit urbà. D'aquesta manera es tancaria el cercle de l'“itinerari de les fonts”.
Aquesta segona fase s'aprofitarien camins i corriols ja existents. Únicament se
n'hauria de crear un curt tram de nou per a connectar la font de Sant Salvador amb
la carretera GIV-5521 a l'alçada de Can Bosc, i un altre tram arran de la Riera de
Breda que aniria des de la resclosa fins a la font de l'Erola d'uns 250 metres de llarg.
Aquesta segona fase tindria una segona longitud total fora de nucli urbà d'uns 2,6
km. Aquesta segona fase tot i no estar contemplada de forma detallada en el present
projecte s'hi calcula un pressupost bastant inferior al de la fase 1.

Descripció de l'itinerari:
Aquest itinerari seria circular i tindria una longitud total de 10km dels quals 5,3 km
per entorn natural, més 4,7 km dins del nucli urbà, i visita un total de 15 fonts.
El recorregut s’iniciarà a la Plaça de l'Església, la primera font a visitar serà la Font
del Convent
(1) així admirant el Claustre i anant a parar a la Plaça del Convent.
De la Font del Convent, ens dirigirem a la Font del Novè Centenari (2) pel carrer
del Convent al carrer del Prat fins a la Plaça del Doctor Rovira. Seguidament baixem
pel carrer Barcelona fins a la bonica Font del Carrer Barcelona (3). Ens encarem
cap al turó de Santa Anna i comencem la seva ascensió on visitarem la Font de
Santa Anna (4) i gaudirem de la meravellosa panoràmica de la població de Breda, el
Montseny i el castell de Montsoriu.
Ens disposem a desfer el mateix camí per anar a visitar la Font del Carrer de Sant
Antoni (5). Per fer-ho passem pel bell mig de Breda, gaudint de les botigues de
ceràmica. Tornem a la carretera principal fins al carrer dels Còdols on veurem la
Font dels Còdols (6). Baixem el carrer dels Còdols fins al carrer Gaserans on ens
arribem a Cal Xifré on visitarem la font amb el nom homònim(7). Un cop visitada la
font modernista força deteriorada, tornem al carrer Gaserans fins al carrer Pompeu
Fabra fins al polígon del Repiaix. Just darrere l’empresa Ceràmiques Graupera,
trobem una petita font, de moment anomenada Font de l’Aleix(8) . Desfem el camí i
enfilem pel carrer Dolors Callol però al veure l’eucaliptus agafem el corriol que va
paral·lel al carrer que mencionem anteriorment fins a trobar el carrer Sant Sebastià,
allà girem a mà dreta direcció al Cementiri Municipal. Arribats al cementiri, girem a
mà esquerra pel nou sender vorejant el Repiaix, arribem fins al següent polígon i
creuem la riera per sobre el pont, anem direcció nord amb la riera a mà esquerra
sota els plataners fins a trobar el NOU PONT per arribar a la Font de Can Duran
(9) i tot seguit enfilem les escales per anar a trobar la Font de la Ratica (10).

Passegem entre pollancres i passem pel Pont del Mut travessant la carretera que
puja a Arbúcies per un corriol fins a la Font de Sant Salvador (11). Ens enfilem
vorejant la granja «Xais del Montseny» i enllacem un tros del PR (PR C-201) que
puja a Montsoriu fins a tocar Can Bosc, on busquem un sender que ens porta fins a
la Font Pintoresca (12), la font més emblemàtica de Breda!
Un cop hem emplenat la cantimplora ens dirigim a visitar la Font de l’Erola (13).
Desfem un tros de camí i tornem passejant pel bosc fins al nucli urbà per anar veure
una font ubicada al carrer del mossèn amb més renom del Montseny el mossèn Pere
Ribot, la Font d’en Mingo (14) on podem gaudir d’una bona panoràmica del
Montseny. Guaitem el campanar de Sant Salvador i ens encaminem cap a ell per
anar a trobar la Font de la Bassa del Molí (15) on a pocs metres finalitza l’itinerari.

Llistat i descripció actual de les fonts boscanes de Breda:
Font de l'Aleix (coord. UTM(ETRS89 x463986,y4622151): Actualment
aquesta font es troba en un talús darrere del polígon industrial Repiaix. L'accés és
per un corriol en molt mal estat i la font tot i rajar no té una sortida definida o ben
canalitzada. La disposició de la paret o talús no sembla estable geològicament i
aparentment hi ha perill objectiu de caiguda de pedres. Descartem la restauració
d'aquesta font pel seu estat i per la dificultat en el seu accés.
•
Font d'en Duran (coord. UTM(ETRS89 x463356,y4623020): Es troba darrera
l'empresa “Metral”. Actualment l'accés és practicable des del camp agrícola que es
troba al nord de l'empresa esmentada. Uns graons i una barana de fusta permeten
arribar a la font. Raja i es troba en bones condicions, però tant el seu entorn més
immediat, com l'accés són millorables.
•
Font d'en Ratica (coord. UTM(ETRS89 x463298,y4623104): Amb la font de
la Pintoresca serien les dues fonts amb una deu d'aigua més generosa i un entorn
més immediat en més bones condicions. L'accés es realitza per una pista apta per a
vehicles que surt de la carretera GI-552 quilòmetre 5,5 a la dreta.
•
Font de Cal Gall: No trobada tot i que està descrita en el llibre “Breda
històrica i actual”. Es provable que es tracti d'una font perduda. Es trobava entre el
molí de ca n'Hosta i cal Gall, a tocar de la riera de Breda.
•
Font del Petricó: No trobada tot i que al llibre “Breda històrica i actual” parla
que es tractava d'una font poc cabalosa i situada aigües avall de la Pintoresca a uns
300 metres, al costat de la resclosa d'on surt un canal de rec.
•
Font de l'Erola (coord. UTM(ETRS89 x462713,y4622384): Presenta una
bona deu d'aigua. Es troba a escassos metres de la Riera de Breda, a l'alçada de ca
l'Erola. Per accedir-hi actualment hi ha un corriol entre camps, horts i bosc que surt a
l'esquerra precisament del nord de Can Ratica i del camí de la Pintoresca.
•
Font de la Pintoresca (coord. UTM(ETRS89 x462182,y4622836): Es tracta
de la font més ben conservada de totes i amb un accés ja força arranjat. S'hi
accedeix des del poble per un llarg camí comunament anometat camí de la
Pintoresca i que acaba amb un corriol al molí d'en Bosc.
•
Font Sant Salvador o Font Nova (coord. UTM(ETRS89 x462939,y4623375):
Rep també el nom de Nova perquè de totes les fonts de Breda va ser la última a ser
descoberta l'any 1946. Fa aproximadament 10 anys des de l'Ajuntament ja es va fer
una primera restauració d'aquesta font, tot i que no es va consolidar. La font
actualment raja però es troba gairebé al nivell freàtic del proper torrent. Cal una
restauració d'aquesta font.
•

Imatges actuals de les fonts urbanes i boscanes localitzades de Breda:

Font de la plaça del convent (1)

Font del novè centenari (2)

Font del carrer Barcelona (3)

Font del carrer dels Còdols (6)

Font del carrer Sant Antoni (5)

Font de Can Duran (10)

Font de Santa Anna (4)

Font de l'Aleix (8)

Font d'en Ratica (11)

Font de Sant Salvador o Nova(12)

Font de la Pintoresca (13)

Font de l'Erola (14)

Font de Can Xifré (7)

Font d'en Mingo (15)

Conclusions:
En definitiva, l’objectiu de dit projecte és fomentar tant el senderisme, l’estimació
pel patrimoni i la conservació de dites fonts i com diu Jaume Coll i Castanyer al
llibre «Breda Històrica i Actual»:
«Un dels atractius més poderosos de Breda és constituït per les seves fonts que,
si bé no en gran quantitat, són, algunes d’elles, de certa categoria per les pures i
bones aigües que ofereixen i pel bellíssim paisatge en què son emplaçades. Els
propietaris dels terrenys on brollen donarien una generosa prova d’estimació a la
vila si procuraven, conservar-les, així com els camins que hi guien i,
especialment, la frondosa vegetació que a algunes cobreix i envolta, conferint-leshi un delicat ornament de natural bellesa.»
I com diu un savi del Montseny Oscar Farrerons:
«Que tornin els poetes a les fonts! Que hi tornin els enamorats! les persones
grans i els petits una altre vegada a caminar cap a les fonts. Evitem el declivi de
les nostres fonts fent front a la societat de les preses i de l’aigua embotellada que
ens ha tocat viure.»

Pressupost:
El pressupost només contemplaria la fase 1, explicada a la descripció del projecte.
La fase 2 seria implementable en un futur i per tant ja es presentaria un
pressupost per a aquesta segona fase quan sigui realitzable.
Tots el preus ja són amb l'IVA inclòs.
El pressupost està dividit en 5 parts descrites a continuació:
•

•

•

•

•

Anàlisis qualitat de l'aigua: S'hauria de fer una anàlisi de l'aigua de les
següents fonts: la font d'en Ratica, la de la Pintoresca i la de Sant Salvador.
Aquest anàlisi s'hauria de ser realitzar de forma periòdica i hauria de ser
anual i de forma periòdica. O sigui que el cost que hi ha a la taula de
pressupost només és per al primer any. I les 3 fonts ressenyades a la fase
1.
Restauració de fonts malmeses: Aquesta partida només és aplicable a la
font Nova o de Sant Salvador, ja que les altres dues fonts boscanes de la
fase 1 (Ratica i d'en Duran) ja es troben en prou bones condicions. La
restauració consistiria en la consolidació i reforma del mur on hi ha la font,
canviar el sortidor de lloc i refer el banc de pedra preexistent. S'ha calculat
que aproximadament aquesta font es pot restaurar en tres jornades de
treball de dues persones. Preu tancat per aquesta obra civil inclouria el
material a comprar.
Arranjament i creació de camins: Es tracta de la partida econòmica més
gran del pressupost. Inclou el desbrossament i neteja prèvia del traçat nou
del camí, l'obertura del camí nou d'una amplada d'1,5 metres, amb
anivellament i compactació de la superfície. També es contempla el
desbrossament i aclarida al voltant dels 5 primers metres de cada font
boscana i la recollida, retirada i gestió dels residus vegetals derivats dels
treballs al voltant de les fonts. Els treballs descrits en aquesta partida
proposem que siguin realitzats per la Fundació Acció Baix Montseny, que
ajuda a integrar persones amb discapacitats.
Instal·lació de mobiliari: Pel que fa al recorregut urbà, es contempla la
senyalització del recorregut dins del poble mitjançant marques de pintura
grogues i blanques indicadores del sender local. També es contempla la
col:locació del plafó indicador al punt d'inici, a la plaça de l'Església. Pel que
fa als cartells informatius de cada font, es col·locaran tots llevat dels de les
fonts boscanes de la fase 2 que són els cartells de la Pintoresca i de l'Erola.
Als creuaments i desviacions de l'itinerari de la fase 1 també està previst
que hi hagi fites de fusta homologats (perfil baix de 60cm) amb placa
d'alumini per a senyalització.
Instal·lació d'una passera al Repiaix: Per tal de poder arribar des del camí
de les aigües fins a la font de Can Duran està prevista la instal·lació d'una
passera durant la fase 1.

PRESSUPOST PROJECTE ITINERARI FONTS DE BREDA (Fase1)
Concepte

Unitat/Quantita Cost/unitari Total
t

Anàlisi qualitat de l'aigua

3 fonts

108,4 euros 325,2

Obertura de camins (1,5mx680m)

1020 m2

2,23

2274,6

eines 1020 m2

0,54

550,8

Aclarida d'estrat arbustiu al voltant de les 150 m2
fonts

0,54

81

Recollida brossa i restes vegetals

150 m2

0,82

127,5

Panell principal tipus E1 (inici itinerari)

1

415

415

Fita o pal indicador baix de seguiment

4 fites

25

100

Placa d'alumini fita

4 plaques

15

60

Cartells informatius per a cada font

13

30

390

Pintura marcadors (blanca i groga)

2

20

40

Passarel·la de fusta

1

500

500

Obres restauració font (Font Sant Salvador)

1

825

825

Desbrossat
manuals

estrat

arbustiu

amb

TOTAL (sense IVA) euros

5689,1

TOTAL (IVA 21%) euros

6883

Mapa descriptiu general:

Enllaç:
https://drive.google.com/open?id=1WKFQ2RVCrdkE5sLukVG1T07DDM&usp=sharing
Aquest mapa marca aproximadament el traçat de l'“itinerari de les fonts”. En
l'enllaç de la línia superior es pot consultar més detalladament cada una de les
fonts (indicades de color blau) i el traçat de tot el recorregut.

A continuació mostrem detall del mapa per a la fase 1. Pel que fa a la fase 2, com
que de moment no es contempla com a proposta per aquest any no l'hem mostrat.
Mapa descriptiu fase 1, de l'itinerari fora de zona urbana:

Al croquis s'hi marca el següent: La línia vermella indica els camins ja existents; La
línia taronja els camins que s'haurien de crear; Els punters vermells marquen on
es troben les fonts i els punters blancs, on anirien les fites de senyalització. Els
cercles vermells discontinus, marquen l'entorn de la font a condicionar.

