EL MONESTIR
Estem situats al Monestir Romànic. Es va construir el segle
XII amb roca sedimentària i volcànica. En aquest Monestir
hi vivien monjos que treballaven en els horts i resaven. Està
situat a prop del riu Fluvìa i damunt d'un turonet. A part
d'això es va construir aquí per agafar l’aigua i regar els
camps de conreu. Alguns canvis que hi ha hagut en indret
són: ja no hi ha la rectoria, al voltant hi ha més arbres
perquè abans hi havia moltes més zones de conreu, han
canviat els horts ara son jardins, actualment si fan misses i
actes culturals

EL PONT MEDIEVAL
Va ser el lloc on es va començar a construir el poble de
sant Joan les fonts es va construir amb pedra volcànica i
comunica el barri vell amb l’església parroquial i el barri del
Estany. A Sant Joan les Fonts hi passava una via Romana
que comunicava la Cerdanya amb Besalú.En aquell
moment es va crear per creuar d’un cantó a l’altre.
Està construït amb basalt.

LA RESCLOSA I LES INDÚSTRIES
Ens trobem a la Resclosa sobre el ru Fluvìa.
Una resclosa és una paret de pedra que es construeix
en un riu per aconseguir que l’aigua salti com una
cascada.Al saltar l’aigua amb força fa funcionar la
maquinària per produir energia.
En el cas de Sant Joan al costat de la resclosa hi
hauria una fàbrica de paper.
Gràcies a l’aigua podien fer funcionar tota la
maquinària.
Aquest edifici actualment ja no s’hi fa paper perquè la
fàbrica Torraspapel es va construir en un altre lloc de
Sant Joan les Fonts.

SANT
JOAN
LES
FONTS
EL BOSCARRÓ
Aquest lloc on ens trobem s’anomena Boscarró.
La pedra del Boscarró és el Basalt. El Basalt és la pedra la
roca resultant del refredament de la lava dels volcans
d’Olot.
Es poden observar tres colades de diferents:
la inferior que esta formada per prismes que tenen forma
de pentàgon o hexàgon. La del mig esta formada per
plaques horitzontals. I els blocs son situats a dalt de tot i
tenen forma irregular.
El basalt utilitzaven principalment per fer construccions o
llambordes A més a més és una pedra molt dura i
resistent.
A sobre el Boscarró hi ha el poblat ibèric.

EL POBLAT IBÈRIC
Es va localitzar una paret de 80 anys i uns fragments de
ceràmica: restes d'àmfores , restes de vaiscella que
actualment estant escapades a l'Estada de juveina . Creuen
que aquest poblat és del segle lll abans de cris.
Els ibers vivien normalment en llocs elevats per defensarse , controlar les plagues de conreu i el costat del niu.
Aquest poblat ibèric està situat a sobre el Boscarró.
Per això es van instal . Ler en aquest llec. Perquè esta
eleuet i a més a més a prop del riu.

.

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.

Creat pels nens/es 4t de
l'escola Castanyer (2020/21)

