LA RESCLOSA I LES INDÚSTRIES
Una resclosa és una construcció per desviar l’aigua del riu i
fer que salti amb molta força per produir energia elèctrica i
fer funcionar les fàbriques.
Aqueste resclosa està feta sobre el riu Fluvià i al costat hi
podem veure una antiga fàbrica de paper Torraspapel.
Gràcies a la força del riu es podia fer funcionar la
maquinaria.
Actualment la Fàbrica Torraspapel s’ha canviat de lloc però
continua al nostre poble.
Ara mateix el Molí Fondo, l'antiga fàbrica de paper s’hi vol
construir un museu.

EL PONT ROMÀNIC
La construcció està feta amb pedra basalt i comunica
el barri vell amb l'església parroquial i el barri del
castanyer.
Sant Joan era un lloc de pas de certa importància, hi
passava una via romana que comunicava la Cerdanya
amb Besalú. Es va construir un pont amb un arc gros i
dos més petits. El pont creuava un riu, que es diu
Fluvià. S'utilitzava per:
Rentar la roba, adobar-hi la pell, fer funcionar les
fàbriques.
El pont va ser la base de l'existència del primer nucli
urbà de Sant Joan.

EL MONESTIR
EL POBLAT IBÈRIC
Creuen que hi ha un poblat i que aquest
poblat és del segle III abans de crist. Fa uns
anys es va localizar una paret de 80 cms i uns
trossos de ceràmica.
El poblat ibèric es va construir en un lloc
elevat per veure si els atacaven i a més a més
tenien el riu a prop.

Popularment es coneix com el monestir de Sant Joan i la
gent del municipi l’ anomenen l'església vella.
És del segle XII, es va contruir fa uns 1.000 anys. Està fet
de basalt i altres tipus de roques. Té forma de creu i el
sostre és un arc de mig punt. En aquest monestir hi
vivien monjos. Els monjos es dedicaven a resar i
treballar els camps del voltant del monestir.
Està situat a prop del riu Fluvià i damunt d’un turonet. El
van construir a prop del riu per tenir aigua per beure,
per regar els horts i per rentar la roba. Hi ha hagut uns
quants canvis en els darrers temps, per exemple ha
deixat de ser un monestir i ara és una església, els
territoris dels monestirs han deixat de ser camps i han
passat a ser jardí. Actualment s'hi fa missa i alguns actes
culturals.

EL BOSCARRÓ
El basalt és la roca resultant del refredament de les
colades de lava. El Boscarró és un dels llocs més
turístics del poble. En aquest espai hi podem veure
tres colades de lava de diversos volcans. Estan
compostes per:les pedres de més avall s’anomenen
columnes, les del mig s’anomenen plaques i les de més
amunt s’anomenen blocs.
Antigament s’utilitzava com a pedrera de basalt.
Abans la gent feia servir dinamita per extreure el
basalt de les colades. El basalt extret, s’utilitzava per la
construcció i per fer llambordes. Sobre el Boscarró hi
trobem el poblat ibèric, un lloc de gran interés.

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 triptic a estat
elavorat per els alumnes de 4t de
l'Escola Castanyer. Curs 20/21.

