Ruta
històrica de
Sant Joan
les Fonts

Distància: 3km 300m.
Temps: 1h 30min amb
parades.
Dificultat: fàcil. Es pot fer amb
nens.
Ruta adaptada: si aneu amb
cotxet o cadira de rodes feu
només el trajecte fins al
Monestir i la Resclosa.
Realitzat pels alumnes de 4t
de l’Escola Castanyer el curs
2020-21.

EL MONESTIR
Aproximadament fa uns 1000 anys, els
monjos van construir el monestir de Sant
Joan les Fonts. Quan el van acabar de
construir van pintar les parets amb coses
relacionades amb la religió. Els monjos es
despertaven, resaven, menjaven, treballaven
en el conreu….aquest era la seva rutina. A
partir de 4 o 5 anys ja entraven al monestir. El
Monestir està fet de roques volcàniques i
roques sedimentàries.

LA RESCLOSA I LES INDÚSTRIES

EL BOSCARRÓ

Fa uns 170 anys es va construir una resclosa
que va servir per desviar l’aigua del riu cap a la
fàbrica de paper que hi havia en aquesta zona
del Molí Fondo. L’impuls de l’aigua del riu,
s’utilitzava com a font d’energia per fer
funcionar les màquines de la fàbrica de paper.

Fa 100.000 anys,alguns volcans de la zona van
entrar en erupció formant una colada de lava.
Quan es va refredar tota la lava, es va formar
una roca volcànica, el basalt. Si observem el
basalt del Boscarró, podem veure com a la
part de dalt hi ha una mena de blocs de
diferents formes, a la part del mig unes
plaques i a la part de baix, prismes en forma
d’hexàgon o pentàgon. Fa uns anys, s’hi va
construir una pedrera i les persones que hi
treballaven extreien les pedres i les feien servir
per fer cases, carregeres, llambordes, voreres…
Al cap d’uns anys van parar d’extreure pedres
perquè hi havia perill de despreniment i era
molt perillós continuar-hi treballant. Cada
vegada cauen més i més pedres del Boscarró, i
fins i tot, una vegada van caure tantes pedres
de cop que es va sentir un gran soroll per tot
Sant Joan les Fonts.

PONT MEDIEVAL
Fa aproximadament 800 anys, es va construir
el pont medieval perquè la gent del poble
pogués travessar el riu sense tants
problemes i sense que es mullessin. Els
materials que van utilitzar per a construir-lo
van ser blocs de basalt, una roca volcànica.
Segurament, us preguntareu com van
construir l’arc de mig punt del pont… el van
construir amb la cintra que és una eina que
permet construir el pont amb molta més
facilitat. Podríem dir que és la base, però un
cop el pont està fet, es treu i queden els arcs
construïts que podem observar del pont. La
pedra que fa que s’aguanti tot l’arc és la que
hi ha a dalt de tot de l’arc i s’anomena clau.

EL POBLAT IBÈRIC
Fa 2400 anys hi havia un grup de persones,
coneguts com a íbers, que es van instal lar en
aquesta zona per la seva situació estratègica.
Hi ha un riu a prop i també al ser una zona
elevada, si hi havia alguna riuada el poblat no
s’inundava. És el punt on es troben el riu
Fluvià i la Riera de Bianya. A més a més, si els
atacaven els podien veure. S'han trobat restes
de ceràmica i restes de cases. Es va localitzar
una paret de 80 cm i uns fragments de
ceràmica: restes d’àmfores, vaixella… i que
actualment, estan exposades a l’Estada
Juvinyà de Sant Joan les Fonts. El poblat està
construït a sobre d’una colada de basalt que
és una roca volcànica, coneguda com a
Boscarró.

