el monestir
va ser construït el S XII. es va construir
amb roca sedimentària i volcànica. està
a prop del riu fluvià i al damunt un
turonet. està prop del riu perquè així
tenien aigua per regar, per beure, etc
El monestir té tres naus i tres absis. La
nau central està coberta amb una
volta de canó. antigament hi vivien els
monjos que es dedicaven a treballar els
camps i també a resar. ara ja no hi viuen
monjos.

el poblat ibéric
EL poblat ibèric és un poblat que es
creu que es va construir fa 2400 anys.
EN van localitzar una paret de 80 cm
d’alçada i es van trobar restes de
ceràmica. Las arqueÒlogUEs creuen que
aquest poblat és del segle 3 abans de
crist. El poblat ibèric el van construir
EN AQUEST terreny per la seva
estratÈgia que era poder observar
fàcilment als que volien conquerir
aquell espai I a mÉS a mÉs tenien a
prop el riu fluvià.

el pont mediEval
El pont va ser el primer nucli urbà de Sant
joan les fonts.
Aquest pont es va construir amb un arc gros i
dos de més petits. L’arc central es un arc de
mig punt.
Aquesta construcció, està feta amb pedra
volcànica i comunicava el barri vell amb
l'església parroquial i el barri als castanyer.
Sant joan les fonts era un lloc de pas
important. comunicava la cerdanya amb besalú.
el riu Fluvià s'utilitza per renta roba, regar i
donar energia a les indústries .

EL BOSCARRÓ

El boscarró,també és conegut com les 3
colades.
aquestes colades estan sota el Poblat Ibèric,
el Boscarró está format per basalt. El basalt
és una roca volcànica que s'utilitzava molt per
fer monuments, per la construcció...
La PART superior del Boscarró té forma de
plaques la DEL MIG té forma de columnes i
l'Última de prismes. Els prismes poden tindre dos
formes diferents: una d’elles es forma de
pentAgon i de hexAgon.

LA RESCLOSA
LA RESCLOSA: resclosa és una obra feta en un
riu amb l'objectiu de elevar el nivell de
l’aigua i dESVIAr el corrent de riu fora del seu
llit normalment un canal.
La resclosa de la refoRmada situada al molí
fondo sobre la lava És d’una fàbrica que es
diu torraspapel. l'impuls de l’aigua servIA per
fer funcionar les màquines de la fÀbrica.
ERA una fàbrica paperera que feia paper per
enciclopÈdiEs, llibres de text, actualment la
fàbrica esta a un altre lloc de SANT JOAN LES
FONTS i al molí fondo hi volen construir un
museu.

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.
AQUEST TRÍPTIC L'HAN ELABORAT
ELS ALUMNES DE 4t DE L'ESCOLA
CASTANYER (CURS 2020/21)

