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 per els alumnes de 4t
de l'escola Castanyer

EL MONESTIR
El monestir es va construir fa uns 1.000 anys hi
vivien els monjos. Els monestir està construït
amb basalt i altres tipus de roques. A prop i
passa el riu Fluvià. De dintre és molt bonic es
pot visitar. Els monjos es dedicaven a treballar
i a resar. Cultivaven els camps i els horts del
voltant del monestir. Ara hi han hagut canvis
com per exemple ha passat de ser un monestir
a una església perquè ara ja no hi viu ningú,
abans hi havia horts i ara jardins i a la
muntanya hi ha arbres i abans no, perquè es
cultivava el terreny. Actualment al monestir
s'hi fa missa i també algun acte cultural.

EL POBLAT IBÈRIC
Fa uns 2.400 anys es va construir el poblat
ibèric de Sant Joan les Fonts. A sota del poblat
ibèric hi ha el basalt un tipus de roca volcànica
ja que està sobre el Boscarrò .
No es van acostar més a prop del riu per la seva
situació
estratègica.
Els
ibers
vivien
normalment en rocs elevats per defensar se,
controlar les plagues de conreu i al costat del
riu per tenir aigua oa prop.
Es va descobrir que hi havia un poblat perquè
van trobar coses de ceràmica i alguna paret de
pedra.

RESCLOSA I LES FÀBRIQUES
Fa uns 170 anys van construir una fàbrica al
costat del riu Fluvià. En aquesta fàbrica s'hi
feia paper per edicions enciclopèdies, llibres
de text… Una resclosa Resclosa És una obra
feta sobre un riu amb l'objectiu de elevar el
nivell de l'aigua i derivar el corrent del riu
fora del seu llit (normalment a un canal).
L'impuls de l'aigua serveix per fer funcionar
les màquines de les fàbriques. Actualment la
fàbrica paperera (Torraspapel) està situada
en un altre lloc de Sant Joan les Fonts i a
l'antiga s'hi va fer un museu.

EL PONT MEDIEVAL

La construcció del Pont Medieval està feta de fa uns
800 anys amb una pedra volcànica que s’anomena
basalt. L’element arquitectònic que s’utilitzava per
construir els ponts a l'època medieval es diu arc de
mig punt. Es tracta d’un arc que té forma de
semicercle. Es va construir un Pont amb un arc gros
i dos de més petits. El pont ve ser la base de
l’existència del primer nucli urbà de Sant Joan.
Perquè l’aigua del riu s’utilitzava per: rentar, regar,
per les indústries… La construcció del pont va ser
molt important perquè feia molt més fàcil anar
d’una banda l’altra banda del riu. Actualment el Pont
Medieval és molt bonic de visitar i per això només
s'hi pot passar a peu o amb bici

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 està
formada per prismes que tenen forma de
pentagon o hexagon. 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.

