Font de Can Xervanda
FontFreda

Font de les Mulleres

Font Bona

Fitxa tècnica:
Temps: 42 min
Distancia en kms: 3,67 km
Alçada maxima: 364 m
Alçada mínima: 315 m
Dificultat: fàcil

Desnivell acumulat
en pujada: 61 m
en baixada: 61m

la ruta de les
fonts
SANT JOAN LES FONTS

Elaborat pels alumnes de 6è
de l'escola Castanyer

Font de Can Xervanda:

Font de Les Mulleres:

La font de Can Xervanda la trobem al
costat de la riera de Bianya. Està
envoltada de vegetació i boscos. És un
lloc tranquil i agradable amb molta
ombra.
L’aigua brolla de sota d’una colada de
basalt.
La gent venia a banyar-se, relaxar-se.
El camí es passa bé, però per algunes
persones el camí pot ser difícil, ja que
rellisca.

Les Mulleres estan envoltades de
camps i al costat hi ha una carretera,
però no hi passen gaires cotxes.
L’aigua brolla d’una paret a un lloc
preparat.
Es va fer al 1490 i els primers homes
d’aquella zona vivien al costat de la
font.
Abans allà hi havia un parc, però ara
hi ha camps i horts.

Font de Font freda:
La Fontfreda està envoltada de prats i
cases de pagès, on normalment hi ha
bestiar. Els arbres que trobem són
roures i verns.
L’aigua brolla de sota terra: de les
pedres volcàniques
La gent venia a berenar i ballar
sardanes per la festa major.
El camí és bastant pla, però no hi ha
tanta ombra com a la font de Can
Xervanda.

Font de Font Bona
Està envoltada d’horts i camps. A
prop hi ha una carretera principal
i, per aquest motiu, a vegades la
Font Bona no és tant tranquil·la,
perquè se senten els cotxes.
L’aigua brolla de sota d’un arbre.
Al cantó també hi ha una bassa de
la mateixa aigua de la font, allà
s’hi
banyen
els
ocells
o
invertebrats.
Abans la gent anava allà amb
càntirs per anar a buscar aigua i
per passar-hi l’estona.

