
FITXA TÈCNICA

Temps:
42 minuts aprox

Distància: 
3,67 km

Dificultat:
Facil, però hi ha trams amb pendents fortes.

Sobretot per accedir a la font de Can

Xervanda. La ruta es circular

Alçada:
Alçada màxima: 364m

Alçada mínima: 315m

Desnivell:
En pujada: 61m

En baixada: 61m
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La Font de Les Mulleres es situa

entremig de conreus o horts. També

va ser creada el 1049. L’aigua de la

font ve d’una colada que prové d’Olot.

Les Mulleres són zones molt humides i

fresques. La font de Les Mulleres és

una font intermitent, a vegades baixa

aigua i a vegades no. Molt a prop s’hi

va trobar un jaciment prehistòric. I

just davant hi ha el Parc Sofia que

està ple de plantes autòctones i

d’altres no autòctones.  

Aquesta font la trobem al costat del rec

dels verlets, també és una zona amb molts

arbres i molta ombra. L’aigua es filtra de

dues colades de lava abans de sortir per la

font. Una de les seves curiositats és que

en aquesta mateixa font, es celebrava la

Festa de la Tornaboda l’últim dia de la

Festa Major, on s'hi ballaven sardanes i es

feia un berenar.

Es troba entre horts. L’aigua travessa les

gredes de La Canya i després passa per una

colada de lava provinent d’Olot.

Aquesta font era molt important per els veïns

del barri del Rossinyol que treballaven a

l’empresa tèxtil. Agafaven l’aigua amb els

càntirs i es ficaven una bola d'anís a la boca,

després bevien aigua per refrescar-se.
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La trobem al costat de la riera de Bianya.

Està entremig de molta vegetació, en un lloc

molt fresc i ombrívol.

L’aigua brolla després de filtrar-se per basalt

i greda. Després surt a l'exterior per la font.

Antigament la gent anava molt a banyar-se a

aquella part del riu i després utilitzaven unes

taules que hi ha com a zona d’esbarjo. La font

està envoltada de plantes com la llengua de

cérvol i les falgueres. Abans la gent deia que

era la font més freda. 
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