Ruta

Històrica

De
Joan
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.
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El Monestir
Fa 1000 anys es va construir el Monestir de Sant
Joan les Fonts. Per construir-lo es va utilizar basalt i
altres de roques sedimentàries de la zona. En aquest
monestir hi vivien els monjos que treballaven en el
conreu. Durant el dia, resaven i estudiaven fins que a
les 8 del vespre se n’anaven a dormir i l’endemà
s’aixecaven altra vegada a les 6 del matí per a fer les
seves tasques diàries. A partir dels 4 anys, els monjos
ja anaven al monestir a viure fins que es morien o
se’n cansaven. En aquesta zona l’entorn ha canviat
molt amb els anys. Ara hi ha més arbres ja que
abans se’n tal·laven molts per a fer llenya, la zona no
estava tan ajardinada amb bancs i valles i ara, també
hi ha més construccions al voltant.

El Boscarró
Fa 100.000 anys enrere van haver-hi diverses
colades de lava provinents dels volcans de la zona
com ara l’Aiguanegra, el volcà de la Canya… que al
refredar-se van formar una roca volcànica, el basalt.
Si mirem la forma del Boscarró, podem observar tres
zones: la part de baix està formada per prismes, la
del mig per plaques i la de dalt per blocs de
diferents formes. Aquests prismes poden tenir
forma de pentàgon i hexàgon. Fa uns 100 anys, en
aquest racó s’hi va construir una pedrera on els
treballadors extreien el basalt i l’utilitzaven
principalment per a la construcció de llambordes,
edificis, carreteres, ponts…

Van parar d’extreure basalt perquè hi havia perill de
desprendiments i també perquè el basalt s’hagués
acabat esgotant.

Pont

Medieval

Fa uns 800 anys es va construir el Pont Medieval
fet amb pedres volcàniques de la zona com el
basalt. Per construir els arcs que el formen es va
fer servir una eina coneguda amb el nom de
cintra, els blocs de basalt s’anaven col·locant un al
damunt de l’altre perquè quedessin els arcs de
mig punt a la base del pont. L’objectiu de construir
aquest pont era poder creuar el riu sense tantes
dificultats i poder transportar diferents materials,
facilitar el comerç… De fet, Sant Joan era un lloc de
pas de certa importància i la construcció del pont,
va ajudar a fer-lo créixer. El pont va ser la base de
l'existència del primer nucli urbà de Sant Joan.

Poblat

Ibèric

Fa uns 2400 anys, es va construir un poblat ibèric a
Sant Joan les Fonts. El poblat ibèric estava situat
damunt el Boscarró. El Boscarró és una colada de lava
que es va refredar fa uns 100.000 anys que provenia
dels volcans del voltant com ara l’Aiguanegra, volcà
de la Canya... Es considera que és un dels primers
poblats de Sant Joan dels quan se n’han trobat restes.
Es va localitzar una paret d’uns 80 cms i fragments de
ceràmica: restes d’àmfores, de vaixella… que
actualment, estan exposades a l’Estada Juvinyà de
Sant Joan les Fonts. Els íbers es van situar en aquest
lloc elevat per la seva situació estratègica perquè si
els venien a atacar ho podien veure i s’hi hi havien
riuades, el poblat no s’inundava.

La Rescloosa i Les Indústries
Fa uns 170 anys, al Molí Fondo, hi havia una fàbrica
de paper que era anomenada Torraspapel. En
aquesta zona hi van construir una resclosa que és
una obra que es construeix en un riu amb l’objectiu
d’elevar el nivell d’aigua i desviar el corrent del riu
fora del seu recorregut normal. Aquesta aigua del
riu, provinent de la resclosa, es va fer servir com a
font d’energia per a fer funcionar les màquines de la
fàbrica i produir paper.

