
 
 
 
 
 

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.

 
 

Ruta
històrica per

Sant Joan
Les Fonts



           EL POBLAT IBÈRIC       
Fa uns 2400 anys van venir a instal�lar-se els íbers, es
consideren que van ser els primers habitants de Sant
Joan les Fonts dels quals se n’han trobat restes de
materials i eines que feien servir. Se n’ha excavat molt
poca part d’aquest poblat però s’hi va trobar una paret
d’uns 80 cm i peces de ceràmica que actualment, estan
exposades a l’Estada Juvinyà de Sant Joan les Fonts.
Aquest poblat està instal�lat a sobre el Boscarró, una
paret de roca volcànica, concretament, de basalt.
Aquests habitants es van instal�lar en aquesta zona
gràcies a la seva situació estratègica perquè tenien
l’aigua molt a prop, és el punt on s’ajunten el riu Fluvià i
la Riera de Bianya.  Si hi havien riuades era impossible
que el poblat s’inundés perquè és una zona força
elevada. Aquesta altitud també els ajudava a poder
vigilar i veure si algú els atacava. 

    

LA RESCLOSA I LES INDÚSTRIES 
Fa uns 170 anys es va  construir una resclosa a la zona
que es coneix com a Molí Fondo. Una resclosa és una
construcció que desvia el curs del riu cap a una altra
zona i poder així aprofitar la força de l’aigua del riu.
Així doncs, la fàbrica que hi havia en aquesta zona feia
servir l’aigua com a font d’energia per a fer funcionar
les màquines i fabricar paper. 

Fa uns 800 anys, el pont medieval es va construir per
transportar el comerç de la zona amb més facilitat.
Els materials que es van utilitzar per a construir-lo
van ser roques volcàniques de la zona, com ara el
basalt. L’element arquitectònic que utilitzaven en
aquella època era l’arc de mig punt. Per a fer-lo,
s’utilitzava una eina anomenada cintra que un cop
s’havien posat tots els blocs de la construcció, es
treia i tots els blocs s’aguantaven gràcies a una de
les pedres, que s’anomena clau i que està situada al
mig de l’arc de mig punt. L’aigua del riu Fluvià, que
passa just sota el pont, s’utilitzava també en les
cases i els horts que hi havia al voltant per regar,
cuinar, rentar la roba...

PONT MEDIEVALFa uns 100 anys, en aquesta zona s’hi va construir una
pedrera, on els seus treballadors treien roques de la
pedrera, o sigui del Boscarró, per poder-les fer servir
per fer llambordes i altres construccions a la zona.
Utilitzaven diferents materials per extreure-les i
transportar-les com ara martells, macetes, punxons,
carretons… Al cap d’un temps es va decidir parar
d’extreure roques d’aquesta zona ja que hi havia perill
de desprendiments i era molt perillós treballar-hi. 

Fa uns 1.000 anys es va construsempre l’han anomenat
l’església vella. En aquella època només hi vivien els
monjos que hi entraven als 4-5 anys i duien a terme
diferents tasques com ara conrear, resar, estudiar… Ara
han canviat moltes coses de l’entorn. Hi ha molts més
arbres a les muntanyes perquè en aquella època els
tallair el monestir de Sant Joan les Fonts, els seus
habitants ven per fer llenya. També és una zona més
ajardinada ja que hi han posat valles, bancs… per a poder-
hi passejar.

EL MONESTIR
 

             EL BOSCARRÓ
Fa uns 100.000 anys hi va haver una colada de lava
provinent de diversos volcans de la zona com
l'Aiguanegra o el de la Canya que quan es va refredar,
es va convertir en una roca volcànica, el basalt. Un cop
es refreden les colades, poden quedar diverses formes.
En el Boscarró hi podem observar tres parts ben
diferenciades: a la part de dalt, els blocs que tenen
formes diferents; al mig, les plaques que tenen forma
rectangular i a la part de baix, els prismes que poden
tenir forma d’hexàgons o pentàgons. 


