Ruta 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.
Fet pels nens de 4t de l'escola
castanyer curs 2020/21.

EL PONT MEDIEVAL

LA RESCLOSA I LES INDÚSTRIES

El pont medieval està fet amb basalt que és
roca volcànica. La forma que té és un arc de
mig punt. Comunica el barri vell, l'església
parroquial i el barri castanyer. Al voltant del
pont s’hi van començar a fer cases, botigues..
I així va néixer el poble de Sant Joan les
Fonts. Hi passava una Via Romana que
comunicava la Cerdanya amb Besalú. El riu
era molt important i es feia servir per regar,
per les fàbriques i per rentar. Sant Joan les
Fonts era un lloc de certa importància.

El riu que passa pel nostre poble és el riu

EL BOSCARRÓ
És un dels llocs més turístics del poble i es va
formar fa 100.000 anys. La pedra és basalt. El
basalt és fruit de la lava de les erupcions i dels
volcans d’Olot. Té 3 capes: la inferior està
formada per prismes verticals en forma de
hexagon i pentagon. La capa del mig són
plaques en horitzontal.I la part superior està
formada per blocs. Fa 100 anys aquest lloc hi
havia una pedrera.Per extreure basalt hi
passava una via de tren per poder transportar
les pedres per fer cases, llambordes pels
carrers,escultures… Actualment ja no s’extreu
basalt.

Fluvià. Antigament es feia servir per beure
aigua, per l’energia de les indústries, per
rentar roba i per banyar-se.
La indústria més important que tenim a Sant
Joan les Fonts es diu indústria paperera.
Abans també hi havia indústries que
treballaven la pell que feien productes de la
llar i roba. I a més a més indústries que
feien cartró. La resclosa serveix per fer saltar
l’aigua i moure la turbina i fer energia. La
resclosa està construïda sobre basalt (que és
una pedra volcànica). Des de la resclosa es
pot veure l’antiga fàbrica Torraspapel que
s'anomenava Molí Fondo i ara volen construir
un museu. Torraspapel ara no és allà mateix,
està a un altre lloc de Sant Joan les Fonts.

EL MONESTIR

Com és?
El monestir està construït amb diferents roques:
volcànica que és molt dura i sedimentaria que és més
tova.Té forma d’arc de mig punt, o sigui de semicercle.
Les finestres estan
construïdes estratègicament per deixar entrar la llum. A
la paret de l'absis hi ha dibuixos que expliquen escenas
de la Bíblia.

Com és?
Abans hi gaire horts grans que cultiven els monjos i
ara hi ha més arbres perquè ja no hi ha cultius. abans
hi havia la retosia.Els monjos seven 7 cops al dia, i
també es dedicaven a treballar. El monestir està a
prop del riu perquè n’ aprofitaven l’aigua rentar lo
sobrat.

EL POBLAT IBÈRIC

El poblat ibèric està construït sobre el basalt
de Boscarró.
Les arqueòlogues que l’han investigat creuen
que aquest poblat és del segle III abans de
Crist.
Han trobat restes del poblat ibèric com
peces de ceràmica i una paret de pedra.
Els íbers van construir el poblat en aquest
lloc perquè es posaven a un lloc elevat
perquè així poden veure els enemics que els
volien atacar. I també es posaven a prop de
l'aigua per beure aigua, rentar roba, regar
les plantes...

