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1. INTRODUCCIÓ 

Des de temps remots, les fonts han estat i són un lloc de treball, trobada i d’esbarjo on la gent hi ha anat a 
buscar aigua, o simplement a buscar un paratge singular (Iborra, 2005; Pallisé, 2006; Tormos, 2007; 
Farrerons, 2013; Pagespetit, 2013). En aquest sentit, les fonts són sovint elements del patrimoni cultural 
immaterial, amb les llegendes romanços i poemes que fan referència a elles (tal i com es detalla a Dacosta 
(1997), Pallisé (2006) i Farrerons (2013)). A més, sovint presenten elements d’interès a nivell de patrimoni 
hidràulic. Algunes d’elles presenten estructures arquitectòniques i d’enginyeria hidràulica com les mines, 
safarejos, sèquies,  canals i pous, i aprofitaments de major magnitud com podrien ser els balnearis (Carcavilla 
et al., 2007; Mateos i González, 2009; Menció, 2017). 

De la mateixa manera, formen part del patrimoni natural atès que, a nivell ecològic, són ecotons, és a dir, 
zones de transició entre les aigües superficials i subterrànies, els quals donen lloc a hàbitats especials i on es 
troben espècies úniques i molt especialitzades, presentant així un gran valor no només com ecosistemes, 
sinó també des del punt de vista del patrimoni biològic (Plenet i Gibert, 1992; Pagespetit, 2013). A més, les 
fonts s’associen al patrimoni hidrogeològic al ser elements vinculats als aqüífers, a l’aigua subterrània i a les 
seves característiques hidroquímiques (Morales i Rodríguez, 2015; Menció, 2017; Prat i Farrerons, 2017). 

Tot i això, el valor patrimonial de les fonts es pot veure amenaçat per les diferents activitats que es 
produeixen sobre el territori. D’una banda, els problemes de contaminació, especialment la contaminació 
per nitrats, tant d’origen agrícola i ramader, com urbà, poden causar impactes sobre la qualitat de les seves 
aigües i els seu ecosistemes (Prat et al., 2011; Gomis et al., 2013; Korbel et al., 2013; Menció et al., 2011; 
Menció et al., 2016). De l’altra, la sobreexplotació de les aigües subterrànies o el canvi dels usos del sòl, 
poden causar una disminució del seu cabal, arribant en alguns casos extrems a assecar-les completament. La 
sobreexplotació de les aigües subterrànies pot suposar també canvis en la qualitat de l’aigua, així com 
impactes als ecosistemes associats, bé siguin superficials o subterranis (Menció et al., 2014).  

Sant Hilari Sacalm és un municipi que sempre ha estat lligat a l’aigua i especialment a les fonts. Des del segle 
XVIII l’aigua ha esdevingut un dels motors econòmics del poble, amb l’aprofitament de l’aigua de la Font 
Picant, a través del seu balneari, o més recentment amb l’aprofitament d’altres fonts, com la Font Vella, tant 
per a ús terapèutic i turístic a través del seu balneari, com també per a l’envasament i comercialització de la 
seva aigua.  

Si bé el municipi també es coneix com el poble de les cent fonts, una part d’aquestes s’han malmès i algunes 
d’elles difícilment es podrien recuperar. És per aquest motiu que es planteja la necessitat d’elaborar un 
catàleg de les fonts del municipi de Sant Hilari que permeti avaluar-ne el seu estat, en faci una categorització 
i permeti valoritzar-les a nivell patrimonial en fases posteriors.  
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2. ZONA D’ESTUDI 

Relleu i xarxa de drenatge 

El municipi de Sant Hilari Sacalm se situa a l’extrem nord-oriental de la Serralada Prelitoral, i queda inclòs 
íntegrament dins del massís de les Guilleries. L’orografia del terme és muntanyosa, configurada per un seguit 
de serres i relleus prominents que presenten vessants de pendents pronunciades, encara que els 
escarpaments rocosos no hi són molt abundants. Les màximes elevacions es troben als cims de Sant Miquel 
de Solterra o de les Formigues (1203 m) i el Turó de Faig Verd (1187 m; Figura 1). Alguns sectors elevats, que 
reben la denominació de “calms”, constitueixen zones a mode d’altiplà, amb pendents baixos i morfologies 
més suaus que el terreny que les envolta, que es situa a menor altitud. Els calms més extensos es troben al 
Pla de les Arenes (amb altituds compreses entre 950 i 1100 m), al Faig Verd (1050-1187 m) i a l’entorn del 
nucli urbà (800-900 m). Els punts més baixos del terme són allà on diverses rieres abandonen el terme: 350 
m al nord, a l’embassament de Susqueda; 375 m al sud-est, a la Riera de la Masó; i 400 m al sud, a la Riera de 
Riudecòs. 

 
Figura 1. Relleu i xarxa hídrica del terme municipal de Sant Hilari Sacalm. 
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La xarxa hídrica és densa i defineix un patró general de tipus dendrític amb àrees de tendència rectangular. 
Pràcticament tota és dominada pels processos d’incisió lineal, i a moltes zones de capçalera són freqüents les 
formes d’erosió remuntant (Figura 1). La major part del drenatge superficial es fa cap al nord, vers la conca 
del Ter, amb les rieres d’Osor i de Querós com a cursos principals. Els sectors sud i est del terme drenen cap a 
la conca de la Tordera, a través principalment de les rieres de la Masó (afluent de la riera de Santa Coloma) i 
la riera de Riudecòs (tributària de la riera d’Arbúcies). 

Els cursos d’ordre inferior, tipus torrent, són molt abundants i reben la denominació local de “sot”. Tant les 
rieres com la majoria de sots solen portar aigua tot l’any. Els cabals màxims normalment es donen a la 
primavera i a la tardor, relacionats amb les èpoques de fusió de la neu, quan n’hi ha hagut, i de precipitacions 
abundants. En època estival, o bé més temps durant anys poc plujosos, molts torrents poden quedar eixuts 
per la concurrència d’una o més circumstàncies, especialment aquells en què les conques de drenatge tenen 
poca extensió, el terreny hi té elevada permeabilitat i permet una major infiltració al subsòl, o la coberta 
forestal hi és més densa i absorbeix gran part de l’aigua. 

 

Geologia 

A nivell regional, el massís de les Guilleries forma part del substrat Paleozoic de la unitat estructural major de 
la Conca de l’Ebre. Junt amb el massís del Montseny, configuren un alt estructural a la zona d’enllaç amb la 
Cadena Costera Catalana. És constituït per diversos tipus litològics de roques metamòrfiques i ígnies 
paleozoiques. A Sant Hilari Sacalm afloren en pràcticament tot el terme els granitoides tardo-hercinians del 
batòlit Montseny-Guilleries, representats per diferents tipus de roques ígnies plutòniques i hipabissals 
emplaçades durant el Carbonífer i el Permià. De manera molt més localitzada, també hi són presents els 
metasediments de la sèrie de les Guilleries, un seguit de materials Cambro-Ordovicians metamorfitzats 
durant el Carbonífer (IGC-ICC, 2010; Figura 2).  

Entre les roques ígnies plutòniques, les granodiorites biotítico-hornblèndiques, i subordinadament els granits 
biotítics, formen una gran intrusió que supera àmpliament els límits del terme (Figura 3). A Sant Hilari abasta 
especialment al centre, sud, est i oest de l’àmbit municipal. Són roques cristal·lines, de color gris clar a rosa 
clar, amb textura granular homogènia de gra mitjà. Solen contenir petits enclavaments de roques de 
composició diorítica, de tons gris fosc a negre. A nivell mineralògic estan formades per quars, feldspat 
potàssic i plagiòclasi com a components principals, i biotita i hornblenda com a accessoris (IGME, 1983 i 
1984; IGC-ICC, 2013; ICGC, 2015a i 2015b). 

Els monzogranits es diferencien en dues tipologies, una amb textura de gra mitjà a gros, i una altra de gra fi a 
mitjà (Figura 2 i 3). Els primers afloren al nord del municipi (zona de Querós) i l’extrem sud-est (Roques del 
Rei, Goteres i Serra del Corb). Els segons també són coneguts com a leucogranits de la Font Picant (IGME, 
1984). Defineixen una clapa irregular localitzada a l’entorn de la riera d’Osor, concretament entre el límit 
amb Osor i el balneari de la Font Picant, la riera de Mas Quintà, la riera de Mas Claver fins al coll de Querós, i 
part de la Serra d’Heures fins al nord de Cal Sastre. En ambdós casos es tracta de roques cristal·lines de 
tonalitats rosades a gris-rosades, amb textura granular homogènia. Poden presentar ocasionals 
enclavaments diorítics i, localitzadament, de roques metamòrfiques paleozoiques, així com cossos irregulars 
de textura pegmatoide. Els minerals essencials són quars, feldspat potàssic, plagiòclasi i biotita. Els 
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monzogranits presenten contactes intrusius nets amb les granodiorites, respecte les quals són genèticament 
posteriors. A la vegada, els monzogranits de gra fi-mitjà conformen una intrusió i de vores sinuoses en el si 
dels de gra mitjà-gros; han estat interpretats com una intrusió diferenciada resultant de l’amalgama d’una 
munió de dics que arriben a presentar tal densitat que a les parts centrals configuren un petit plutó (IGME, 
1984), o bé com a una fàcies perifèrica de límits transicionals i composició equivalent respecte dels 
monzongranits de gra mitjà-gros (IGC-ICC, 2013; ICGC, 2015a). 

 

Figura 2. Mapa geològic de Sant Hilari Sacalm (adaptat de la base geològica a escala 1:50.000, ICC-IGC-IGME, 2006). 

Tant les granodiorites com els monzongranits són roques que es troben afectades per una intensa 
meteorització, que dona com a resultat el desenvolupament de mantells d’alteració de la roca, que poden 
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assolir profunditats de desenes de metres (o més, en zones de fractura regional; Figura 3). Sota les 
condicions ambientals de la superfície terrestre i la franja del subsòl més propera a aquesta, la transformació 
química de feldspats i fil·losilicats, entre d’altres, condueix a la pèrdua de cohesió de l’esquelet mineral de la 
roca, que passa a ser fàcilment disgregable i, en conseqüència, erosionable per processos naturals i 
antròpics. L’existència de diàclasis i altres discontinuïtats planars afavoreix la progressió, roca endins, de la 
meteorització. D’aquesta manera es forma el sauló, que té aspecte de granit però la consistència d’un 
material sorrenc de compacitat variable segons el grau d’alteració. En algunes zones, la meteorització 
diferencial deixa franges de material menys afectat que es manifesta per relleus residuals de blocs i boles de 
granit més compacte entre el sauló. Els mantells d’alteració moderada o completa cobreixen la pràctica 
totalitat de les roques plutòniques a Sant Hilari Sacalm (ICGC, 2015c i 2015d). 

Encaixats indistintament en els tipus plutònics anteriors existeix un profús eixam de dics hipabissals de 
composicions variades, omnipresents arreu del terme (Figura 2). Es tracta de cossos de morfologia 
generalment tabular, subverticals, amb espessors que poden anar d’uns pocs centímetres a unes quantes 
desenes de metres. Presenten sempre vores netament intrusives respecte els granitoides on s’emplacen, i 
orientacions molt regulars entre WSW-ENE i SW-NE. Els pòrfirs de composició granodiorítica, granítica i 
felsítica són els més abundants, i estan distribuïts arreu del terme. Poden atènyer gruixos de fins a 30 m, 
longituds quilomètriques. El seu color és gris, rosat i verdós, i mostren textures porfíriques definides per 
fenocristalls de quars, plagiòclasi, feldspat potàssic i biotita en una matriu quarsfeldspàtica de gra molt fi a fi. 
Els leucogranits aplítics, pegmatítics i porfírics predominen als sectors on afloren els monzogranits, mentre 
que a la resta són molt més esporàdics. Formen dics i petits estocs disseminats de dimensions reduïdes, amb 
amplades que poden arribar als 100 m i longituds de fins a mig quilòmetre. Tenen tons rosats, groguencs i 
blanquinosos, mida de gra variable segons els tipus, i són formats essencialment per quars, feldspat potàssic i 
plagiòclasi, amb diferents proporcions de biotita i moscovita. Tots aquest tipus de dics solen destacar en el 
relleu de crestes i carenes, perquè tenen una duresa elevada i en general el seu grau de meteorització és baix 
o nul. Altres tipologies menys freqüents inclouen els pòrfirs de composició bàsica (diorítics, quarsidiorítics, 
quarsimonzonítics, quarsimonzodiorítics), de colors grisos i marronosos per intensa alteració; els lampròfirs, 
molt esporàdics, de gruixos d’ordre decimètric i colors gris i verd fosc a negrós, sempre molt meteoritzats; i 
els petits filons hidrotermals de quars, que ocasionalment poden incloure calcita, baritina, fluorita i 
disseminacions de sulfurs les quals, localment, han estat subjecte d’explotació minera en el passat (IGC-ICC, 
2013; ICGC, 2015a i 2015b). 

L’encaixant metamòrfic de les Guilleries aflora de manera molt reduïda dins el municipi de Sant Hilari 
(Figura 2). Tan sols apareix a les parts més altes de la cresta de Sant Miquel de Solterra i de l’extrem 
septentrional del terme, a Montdois. És format per gresos i lutites d’edat cambro-ordoviciana, afectats per 
un clivatge i una esquistositat molt penetratius de caràcter regional, resultant de la deformació i el 
metamorfisme associats a l’orogènia Herciniana. A Sant Miquel de Solterra hi predominen els esquists i 
gresos quarsítics amb andalusita i cordierita, a més de biotita i moscovita, minerals formats de resultes del 
solapament d’un metamorfisme regional de grau mitjà i un de contacte lligat a la intrusió dels granitoides. A 
Montdois el grau de metamorfisme regional és baix, i es troben cornianes i fil·lites i pissarres pigallades amb 
cristalls d’andalusita i cordierita associats al metamorfisme de contacte (IGC-ICC, 2013). 

Tot el massís de les Guilleries és travessat per un conjunt de falles normals generades durant l’etapa 
distensiva del marge nord-oriental català al llarg del Neogen (IGC-ICC, 2010), les quals són les principals 
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responsables de l’elevació del massís observable actualment (Figura 2). Són fractures de longituds que poden 
atènyer algunes desenes de quilòmetres, i implicar sals verticals de més de mil metres, amb el bloc enfonsat 
situat relativament a l’est de cadascuna d’elles. S’estructuren en dos sistemes principals d’edat i orientació 
diferents. El primer, d’edat bàsicament miocena i orientació WSW-ENE, és present només al sud i sud-est, a 
la zona d’enllaç amb les depressions del Vallès i la Selva. El segon, plioquaternari, té orientació NW-SE, 
s’estén per pràcticament tot el massís, i porta associada sismicitat en temps històrics i actuals. A Sant Hilari 
Sacalm només hi ha representades fractures d’aquest segon sistema. La de més entitat és la que, procedent 
de la zona de Tavertet, travessa el Ter i remunta per la vall de la riera de Querós i el coll de Querós, segueix 
paral·lela a la riera d’Osor al sector de les Illes i la Font Picant, i connecta amb la vall de la riera de la Masó 
fins als voltants de Sant Miquel de Cladells. Altres falles secundàries d’aquest sistema estan localitzades 
sobretot al sector oest i sud del terme. A les zones afectades per aquestes falles, que poden tenir amplades 
de fins a algunes desenes de metres, les roques hi estan intensament fracturades i s’hi arriben a 
desenvolupar bretxes i farines de falla. Alhora, constitueixen franges d’elevada permeabilitat per fissuració 
que poden facilitar l’ascens d’aigües de circulació profunda amb característiques termals, així com l’emersió 
de gasos d’origen endogen procedents de l’escorça inferior i el mantell superior (Soler et al., 2013). 

Les formacions sedimentàries quaternàries assoleixen un desenvolupament escàs a la zona, atès el caràcter 
essencialment erosiu de la xarxa hídrica (Figures 1 i 2). Les formes d’acumulació estan bàsicament lligades a 
la dinàmica fluvial i fluviotorrencial, així com a processos de vessant. A la llera de rieres i sots es troben 
dipòsits subactuals i actuals formats per mescles heteromètriques de blocs, graves i sorres, que en alguns 
punts dels cursos de major entitat configuren terrasses fluvials de poc gruix i extensió. A la desembocadura 
de valls secundàries en altres de principals hi poden haver petits cons de dejecció que enllacen lateralment 
amb els materials fluviotorrencials. El Ter porta associat un sistema de terrasses fluvial que actualment està 
negat per les aigües de l’embassament de Susqueda. Els dipòsits de vessant consisteixen en barreges 
heterogènies de blocs i còdols angulosos de naturalesa diversa en funció del substrat, amb matriu sorrenca i 
llimoargilosa variable,  gruix escàs i de no més d’uns pocs metres, que són producte de la meteorització dels 
materials sobre els que s’assenten. A les zones amb més pendent pateixen un cert transport per gravetat, 
donant lloc a acumulacions de tipus col·luvial adossades a les vessants que, eventualment, poden donar lloc 
a esllavissades de dimensions reduïdes. A les zones planeres i de poc pendent, formen dipòsits de tipus 
eluvial afectats per processos d’edafització, que molt sovint han estat transformats per l’activitat agrícola. En 
alguns punts elevats i escarpats hi ha petites tarteres de blocs (IGC-ICC, 2013; ICGC, 2015a i 2015b). 
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Figura 3. Diferents tipus de litologies presents a Sant Hilari Sacalm: a) Granodiorita biotítico-hornblèndica no alterada; b) 
Granodiorita biotítico-hornblèndica travessada per diàclasis i moderadament meteoritzada; c) Monzogranit de gra mitjà-gros amb 
inclusió de textura pegmatoide; d) Dic de pòrfir granític fracturat; e) Dic de pòrfir de tipus quarsdiorític encaixat en granodiorita, 
ambdós fortament meteoritzats.   

Hidrogeologia 

La zona d’estudi forma part del sistema hidrogeològic de naturalesa granítica del Montseny-Guilleries. 
Aquest és un sistema complex degut a la diversitat de materials aflorants i a la complexitat de l’estructura 
tectònica, que es divideix en les següents unitats hidrogeològiques (Figura 2; ACA, 2002a; ACA, 2002b): 

La unitat hidrogeològica principal d’aquesta zona és la unitat granítica del Montseny-Guilleries. Aquesta és 
la més important per volum de reserves i recursos, per volum i superfície de recàrrega, per trobar-se en ella 
les zones de recàrrega preferent del sistema, i per volum d’explotació. Es divideix en tres subunitats: 

• Subunitat de sauló: el seu gruix ve determinat pel grau de meteorització de la granodiorita i a les 
característiques geològiques i geomorfològiques del relleu granodiorític, principalment. A la zona de Sant 
Hilari Sacalm els gruixos de sauló són de l’ordre de 25-30 m. Aquests valors s’expliquen principalment per 
la fisiografia especialment plana, a la zona propera al nucli urbà. Al ser una subunitat hidrogeològica de 
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caràcter lliure, el nivell piezomètric dels aqüífers que la conformen coincideix amb el nivell freàtic (ACA, 
2002b).  

• Subunitat de granit fissurat: com a conseqüència de la complexa estructura tectònica, els granits del 
massís es troben altament fracturats i fissurats. A nivell d’aflorament es troben fortament diaclasats, 
condicionant la progressió de la meteorització cap a nivells més profunds. Es considera doncs, que l’acció 
de la meteorització només és efectiva fins a certa profunditat ja que a mesura que aquesta incrementa, 
les fractures es troben progressivament més tancades i la permeabilitat disminueix fins arribar al granit 
fresc. Sota la subunitat de sauló, la subunitat de granit fissurat presenta una potència de 30-40 m, i en 
general, no supera els 150 m de profunditat. Aquesta subunitat es troba connectada hidràulicament amb 
la subunitat superior (sauló), i presenta un caràcter lliure (ACA, 2002b). 

• Subunitat de granit fracturat: aquesta subunitat inclou les principals fractures del massís. Generalment 
són importants línies drenants i la majoria de pous entubats de les empreses envasadores i d’alguns dels 
pous de particulars, se situen dins l’àmbit d’influència d’aquestes grans estructures, és a dir, fins a 
aproximadament 500 m a banda i banda de la seva traça. Aquesta subunitat és de caràcter lliure a les 
zones de recàrrega passant a confinat en les zones més profundes. 

La unitat paleozoica és d’escàs interès hidrogeològic, al presentar una baixa permeabilitat i, segurament, 
baixos recursos i reserves. La seva importància rau principalment en que la litologia principal que la 
constitueix dóna lloc a relleus muntanyosos que constitueixen importants zones de recàrrega (zona del 
Matagalls, les Agudes i Osor; Figura 2). Al tenir aquestes baixes permeabilitats, presenta elevades taxes 
d’escolament superficial, fent que les aigües que hi circulen superficialment puguin ser infiltrades en arribar 
al granit. 

Finalment, la unitat dels al·luvials quaternaris està constituïda per aqüífers al·luvials que estan associats a 
les grans rieres i per si sols constitueixen unitats hidrogeològiques de caràcter lliure. Al tenir volums 
relativament petits, no representen les unitats amb majors reserves i recursos, si bé el seu interès rau en què 
es troben connectades hidràulicament amb la unitat del granit, la qual hi descarrega part del seu volum en 
aquests aqüífers. En aquest sentit, el principal aqüífer que forma aquesta unitat a la zona d’estudi seria el de 
la Riera d’Osor. 

En aquesta massa d’aigua subterrània el flux es produeix seguint la topografia, és a dir, des de zones més 
elevades a zones més baixes, coincidint les divisòries d’aigües superficials i subterrànies. Les rieres actuen 
com a línies drenants efluents, que transporten les aigües subterrànies fins a la conca del Ter al nord, i fins a 
la conca de la Tordera al sud i a l’est. Degut a les diferències topogràfiques tan importants entre les zones 
enlairades i les deprimides, el flux natural presenta un fort gradient, que és fins i tot més important a les 
zones on afloren unitats de menor permeabilitat (fil·lites, esquists paleozoics i leucogranits). En alguns punts, 
es detecten alguns pous en condicions artesianes, mostrant així l’existència de fluxos verticals ascendents 
(ACA, 2002a). 

D’altra banda, s’observen menors gradients a la zona de pòrfirs del nord-est de les Guilleries (d’orientació 
general NE-SW; Figura 2), la qual cosa indica que aquests elements no constitueixen un obstacle significatiu 
pel flux subterrani (el qual els és transversal) i que per tant es tracta de materials amb una conductivitat 
hidràulica probablement similar a la del granit que els envolta, o en tot cas lleugerament inferior, ja que 
l’existència de fonts en el contacte pòrfir-granit hi és freqüent. En el cas dels lampròfirs, que presenten un 
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grau d’alteració molt més baix, no afecten al flux general de la zona per la menor quantitat de dics, tot i que 
sí ho poden fer a nivell local (ACA, 2002a). 

La xarxa de fracturació ve controlada especialment per la fracturació NE-SW i NW-SE, i juga un paper molt 
important en el flux subterrani. Les zones deprimides formades per la presència de les fractures principals 
d’aquest massís, coincideixen amb els eixos fluvials i són les zones de menor gradient. Les fractures principals 
s’han d’entendre com una xarxa de fractures i constitueixen una unitat hidrogeològica individualitzada amb 
connexió hidràulica a la resta d’unitats. 

A nivell de tota la massa d’aigua, ACA (2002a) estableix que la recàrrega mitjana anual del sistema és de 
l’ordre d’uns 50 Hm3/any. A nivell d’explotació, es detecten depressions piezomètriques, és a dir, zones 
principals d’extracció: al NE de Viladrau; entre aquesta població i Sant Hilari Sacalm (on hi ha les depressions 
generades per les empreses envasadores); i, relacionat amb tot l’entramat de fractures satèl·lit de la 
d’Arbúcies, es detecten depressions piezomètriques tant a Arbúcies com a Sant Feliu de Buixalleu.  

Finalment, a nivell hidroquímic, les aigües del massís granític del Montseny-Guilleries presenten un marcat 
caràcter bicarbonatat càlcic, si bé hi ha variacions puntuals lligades a característiques locals o a algunes de les 
subunitats hidrogeològiques (ACA, 2002a).  

Cobertes i usos del sòl 

El municipi de Sant Hilari Sacalm és configurat per un territori muntanyós majoritàriament cobert de masses 
forestals. Atesa la seva posició geogràfica, la franja d’altituds existents i la climatologia, es diferencien dos 
grans tipologies de vegetació natural. A les zones de muntanya baixa i mitjana i a les vessants més 
assolellades hi predominen els boscos mediterranis perennifolis, amb comunitats d’alzinar i sureda de terra 
baixa, així com pinedes procedents de repoblacions. A les zones elevades i als vessants obacs, a més de 
l’alzinar de muntanya també hi ha comunitats caducifòlies de caràcter centreeuropeu, com ara roureda i 
fageda acidòfiles i, sobretot, castanyeda. Les plantacions de castanyers introduïts són un dels hàbitats més 
representatius del municipi.  Darrerament el seu interès com a recurs forestal ha disminuït i, també a causa 
de l’afectació per part de malalties fúngiques, el seu espai està essent recuperat lentament per les espècies 
pròpies del bosc original, com roures i faigs (CCSelva, 2016a i 2016b). 

Les plantacions d’arbres no autòctons, en especial de coníferes, ocupen notables extensions dins del terme, 
sobretot en zones per damunt dels 800 m. Es tracta sobretot de diverses espècies de pins i avets, entre les 
que destaca l’avet de Douglas, que són talats en cicles de vàries dècades i es destinen a la producció de fusta 
i pasta de paper. També és destacable la superfície que ocupen els vivers silvícoles d’arbres de nadal i per a 
jardineria, que es concentren especialment a la zona del Pla de les Arenes i als voltants del nucli urbà. 

Al llarg dels cursos fluvials i en la majoria de fondals humits, la vegetació pròpia de ribera configura franges 
estretes caracteritzades pel predomini de la verneda i l’avellanosa, amb  presència menor de freixeneda, 
acompanyada d’om, àlber i gatell, entre d’altres. Tanmateix, es tracta de comunitats sovint desestructurades, 
ja que en molts indrets són substituïdes per plantacions de plàtans, pollancres i robínies (CCSelva, 2016a i 
2016b). 

Els cultius són poc abundants, i han anat minvant pel progressiu declivi de l’activitat agrícola. Es limiten a 
conreus de tipus herbaci i a àrees reduïdes d’horta i fruiters. Entre la massa forestal, ocasionalment hi ha 
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algunes zones de prat, herbassar i matollar, especialment en conreus abandonats o al llarg del traçat de línies 
elèctriques i clapes de bosc talat recentment. Els roquissars i les tarteres són escassos i es limiten a algunes 
zones elevades més escarpades. A les àrees urbanes i les ocupades per infraestructures de comunicacions el 
sòl natural és recobert de superfícies artificials (paviments, edificis), sòl nu degut a l’acció antròpica, zones 
verdes, jardins i arbrat. Al nord del municipi, l’embassament de Susqueda forma una làmina permanent 
d’aigua que varia en extensió en funció del nivell d’aigua retinguda (CREAF, 2013). 

De tots els esmentats, la gran majoria dels hàbitats de Sant Hilari Sacalm es cataloguen com a hàbitats 
d’interès comunitari: són els prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana, els costers rocosos silicis 
amb vegetació rupícola, les vernedes i altres boscos de ribera afins, les fagedes acidòfiles, les castanyedes, 
les suredes, els alzinars i les pinedes mediterrànies (CCSelva, 2016a i 2016b). 

Patrimoni natural 

El terme de Sant Hilari Sacalm engloba part dels espais protegits del Collsacabra i de les Guilleries, catalogats 
a la vegada com a espais PEIN i de Xarxa Natura 2000. El PEIN Collsacabra ocupa 468,23 ha a tota la part del 
municipi situada al nord de l’embassament de Susqueda. El PEIN Guilleries totalitza 2949,64 ha, 
principalment a la meitat nord del terme (Figura 4; DGPNMF, 2000). 

Altres zones protegides per contenir hàbitats inclosos a la Xarxa Natura 200 són: el Torrent Major, la Riera de 
la Fàbrega, el Sot del Barçols, la Riera de Querós, el Sot de Mongorda, el Sot de l’Abadia i el Sot de Vall 
Budeny (tots al sector de Querós), la Riera d’Osor aigües avall de la Font de Sant Roc i a la Font del Brunyoler, 
la Riera de Mas Quintà entre Mas Quintà i la Riera d’Osor, el Torrent de la muntanya des del límit amb 
Espinelves fins al Molí Roquer, la Riera de la Cau des de la Telleda fins al Molí Roquer, i la Riera de la Masó 
aigües avall de Can Joanic. Com a reserva natural fluvial hi ha la Riera de Mas Quintà entre la Belluga i Mas 
Quintà (CDAM, 2018). 

Pel que fa a la protecció de la fauna, les zones sensibles de rius són l’embassament de Susqueda, la Riera 
d’Osor aigües avall de la Belluga (tram declarat com a zona de truita), i la riera d’Arbúcies aigües avall de Ca 
n’Illa. A tota la conca del Ter s’aplica el pla de gestió de l’anguila (CDAM, 2018). També hi ha àrees d’interès 
faunístic i florístic a Querós, alguns trams de la riera d’Osor la part alta de Sant Miquel de Solterra i el Sot de 
la Font Freda (Hipermapa, 2018). 

Els dos arbres monumentals catalogats presents a Sant Hilari són el Cirerer i el Pi del Solé o Soler (Figura 4). 
El primer està mort i només en queden restes del tronc, mentre que el segon es troba en bones condicions. 
Altres arbres monumentals situats en municipis veïns, propers al límit amb Sant Hilari són l’Alzina de la 
Coma, el Roure Gros de Ca n’Iglésies i el Pi Gros de l’Espinau (Osor) i la Sequoia de Tortadès (Vilanova de 
Sau). A més, per acord del Ple de l’Ajuntament del 07/04/2011, estan protegits com a arbres d’interès local 
els següents exemplars del nucli urbà: l’Alzina de la Sardana, el Cedre de Can Pere, el Faig de la Font Vella, el 
Plataner de la Font del Ferro, el Roure de la Mugui, el Vern de la Font del Pic i el Xiprer del Pla Campaner. 
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Figura 4. Espais naturals protegits: a) Embassament de Susqueda a Querós (PEIN Collsacabra); b) Pi del Solé i muntanya de la Coma 
(PEIN Guillieries). 

 

3. ANTECEDENTS 

Les fonts en la història de Sant Hilari Sacalm 

Sant Hilari Sacalm ha estat des de fa temps, i encara és, un poble estretament vinculat a l’aigua. A 
l’anomenada “Vila de les cent fonts”, el relleu muntanyós de les Guilleries, el clima humit amb precipitacions 
abundants i ben repartides al llarg de l’any, i la constitució geològica del territori han afavorit des de sempre 
la presència generosa de l’element hídric. Des de ben antic, les activitats tradicionals lligades als treballs del 
bosc i l’aprofitament agrícola de la terra han comportat un aprofitament de l’aigua com a recurs bàsic, tant 
de subsistència com de desenvolupament. Oficis com els roders, els carboners, els traginers o els serradors, 
tenien l’habilitat de condicionar qualsevol rierol o aiguaneix per assegurar-se proveïment d’aigua durant les 
seves estades al bosc. Les masies obtenien l’aigua a partir de l’excavació de mines en galeria, l’arranjament 
de deus naturals o la derivació de cursos d’aigua superficial, i se’n garantien la disponibilitat al llarg del temps 
mitjançant l’acumulació en basses, cisternes i safareigs. 

L’ancestral relació de Sant Hilari amb l’aigua de les fonts experimentà un punt d’inflexió el 1779, quan el Dr. 
Josep Gravalosa va començar a difondre les propietats mineromedicinals de l’aigua de la Font de Sant Josep, 
més coneguda com a Font Picant, situada uns 4 km al nord de la població al costat de la riera d’Osor. 
L’atracció que exerciren aquelles aigües curatives feu que, primer els pacients forasters (els “aigüistes”) i més 
tard els estiuejants, dinamitzessin l’economia local. Proliferaren els establiments d’allotjament i restauració, 
així com el sector de serveis. El 1877 es van descobrir dues fonts picants més, la de Santa Escolàstica i la de 
Santa Teresa, i el 1879 tots tres manantials van ser declarats d’utilitat pública. Poc més tard encara se’n 
descobririen un quart, el de Santa Modesta. El 1881 es va construir l’hotel balneari, conegut com a 
“l’establiment” o Hotel Martín. Fou remodelat el 1895 i incorporà tot els luxes per l’època, fent de l’entorn 
de la Font Picant un referent en la llavors anomenada “hidrologia mèdica”. El Despatx de l’Aigua, al centre 
del poble, i l’envasament d’aigua que s’exportava arreu del món, també van contribuir a una època 
d’esplendor en què les aigües picants de Sant Hilari adquiriren prestigi nacional i internacional (Figura 5). El 
progrés i creixement urbanístic de la vil·la feren que altres fonts del poble i els seus voltants també es 
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popularitzessin: la Font Vella, la del Cirerer, la del Pic, la de les Monges, la del Ferro, la de l’Arç o la d’en Gurb 
en són els exemples més destacats. La Guerra Civil provocà el tancament del Balneari el 1936, i des de llavors 
ja no ha tornat a obrir les portes com a tal, per bé que avui el recinte és mantingut i pot ser visitat (Pladevall i 
Serradesanferm, 1986; Serradesanferm, 2003; Codina et al., 2015). 

 

Figura 5. Etiquetes d’aigües envasades a la Font Picant en temps històrics: fonts de Sant Josep i Santa Teresa (cortesia de Balneari 
Font Picant). 

 

Les aigües minerals naturals envasades 

Del paper cabdal que han exercit les fonts en l’economia hilarienca es podria dir que n’han agafat el relleu, 
en època més recent, les plantes envasadores d’aigües minerals naturals. Antigament, s’envasava l’aigua dels 
mateixos brolladors o surgències naturals, però avui en dia l’aigua de les embotelladores prové de pous de 
captació, que obtenen l’aigua de l’aqüífer granític profund a fondàries d’alguns centenars de metres (Vall, 
2000). 
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L’aigua de la Font Vella s’embotella i es comercialitza des de finals del segle XIX. Es va popularitzar molt cap 
al 1898 gràcies a en Jaumet del Flabiol, un personatge pintoresc i molt estimat que la repartia entre els 
estiuejants del poble, tot anant amunt i avall amb un carro ple de càntirs (Pladevall i Serradesanferm, 1986). 
El 1954 es va edificar una primera planta envasadora, just al costat de la font. L’aigua fou declarada 
mineromedicinal el 1957. El creixement de la demanda va portar l’empresa a construir, el 1966, unes noves 
instal·lacions a l’emplaçament actual, que s’han anat ampliant successivament. L’aigua Font Vella és una de 
les diverses marques d’Aguas Danone, S.A., denominació des de 2016 de l’antiga Aguas Font Vella y Lanjarón, 
S.A., la qual al seu torn era hereva de Font Vella, S.A. des del 2006 (Danone, 2015). 

La Font d’Or, situada a la finca dels Cortals de Tarrés, al Pla de les Arenes, ja era força popular a mitjans del 
segle XX. Fou declarada mineromedicinal i se n’inicià l’envasat i comercialització el 1957, en un petit edifici 
annex a la font, primer sota el nom de Font Sant Hilari, i més tard com a Bíbex-Fontdor. El 1971 es constituí 
Fontdor, S.A., i la marca Fontdor, envasada en una nova planta a la ubicació actual dins del terme d’Arbúcies, 
va rebre la qualificació de mineromedicinal el 1972. Des de llavors l’empresa ha experimentat un gran 
creixement, sobretot arran de la incorporació al Grup Vichy Catalán el 1986 i l’elecció com a aigua oficial dels 
Jocs Olímpics de Barcelona 1992 (Piernas et al., 2000). Actualment a la planta s’envasa aigua sota diferents 
marques comercials (Font d’Or, Estrella I, Sant Hilari). 

Al voltant de Sant Hilari hi ha altres instal·lacions d’envasat d’aigua mineral natural que, malgrat no estar 
situades dins del terme municipal, se’n situen molt a prop. Font Subirà és al paratge del Sobirà (Osor), però 
els accessos són per una pista de terra des de Sant Hilari. Font Selva és a Sant Miquel de Cladells (Santa 
Coloma de Farners), encara que el seu perímetre de protecció inclou una part a Sant Hilari Sacalm; l’empresa 
va cessar la seva activitat el 2009 i les instal·lacions avui en dia resten inactives. Altres fonts on durant un cert 
temps hi va haver petits negocis d’envasat i comercialització, són la Font de l’Arç i la Font del Pic, declarades 
mineromedicinals el 1959 i 1962, respectivament (Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, 1968; Pladevall i 
Serradesanferm, 1986; Royo, 1986). 

 

Les fonts avui 

Actualment encara hi ha moltes fonts a Sant Hilari Sacalm, i constitueixen un patrimoni prou ric i divers que 
dóna valor al poble. Moltes de les que existien fa anys s’han perdut per causes diverses, bé sigui per 
processos naturals que les han fet desaparèixer (esllavissades, assecament, proliferació de vegetació que les 
ha acabat engolint...), o com a conseqüència de l’acció humana transformadora del territori (obres 
d’urbanització i construcció, canvis en els usos del sòl...). Per contra, n’hi ha d’altres de noves que són 
resultat, essencialment, de l’arranjament durant les dècades recents, per part de propietaris i altres persones 
que sovint ho han fet de manera desinteressada. Les fonts existents actualment es poden agrupar en tres 
grans tipologies, en funció bàsicament de l’entorn on es situen i els usos als quals van destinades: les fonts 
urbanes, les fonts rurals i les fonts boscanes (Figura 6). 

Les fonts urbanes són les que es troben dins de l’entramat de la vil·la i la seva perifèria immediata. Moltes 
d’elles corresponen a surgències naturals que l’ajuntament o particulars havien arranjat en el passat, i que 
ara estan connectades a la xarxa municipal d’abastament d’aigua potable (fonts del Petrinxo, d’en Joaquim 
Gasol, del carrer d’en Rocosa, del carrer Hospital, de la Baga, del Parc, del Serrat, del Sastre, de l’Aqua). N’hi 
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ha que encara mantenen el seu origen natural, bé sigui amb aigua que brolla al mateix lloc (fonts del Ferro, 
del Fondo, d’en Jové, de Can Burgada) o que es deriva des de la planta de la Font Vella (la Font Vella mateix, 
a més de la del Pic, la del Cirerer i l’antiga del Cirerer; Figura 6).  Aquestes quatre últimes són les més 
populars i concorregudes del poble, per la seva qualitat, gust suau i agradable, facilitat d’accés i comoditat a 
l’hora d’omplir-hi garrafes i ampolles per a ús particular. En aquest grup s’hi podrien incloure també la Font 
d’Or i les del balneari de la Font Picant.  

Les fonts rurals són aquelles que estan repartides per la part no urbana del municipi, i estan relacionades 
amb masies, granges, cases aïllades o en petits nuclis, i altres tipus d’edificacions habitades o freqüentades 
amb certa regularitat. En general són captacions d’aigua subterrània a través de mines, fonts arranjades o 
una combinació d’ambdues, que sovint porten associats dipòsits, basses i safareigs d’acumulació. També n’hi 
ha que s’abasteixen de cursos d’aigua superficial, per bé que, des del punt de vista funcional, es poden 
considerar fonts igualment. L’estat de conservació i l’accessibilitat a les fonts rurals és molt variable, ja que 
depèn de la cura que en tingui cada propietat i de les restriccions que hi apliqui per arribar-hi. Val a dir que 
en la majoria de casos, malgrat la titularitat privada, es sol tolerar un cert accés públic lliure sempre i quan 
sigui respectuós. Tanmateix, n’hi ha que estan abandonades o molt poc cuidades. Entre les més conegudes 
d’aquesta categoria, de les quals n’hi ha que es remunten a alguns segles enrere, es poden esmentar les 
fonts Maria (a la Cau), de la Telleda, de les Auledes, del Busquets de Dalt, de la Gavarra, de Saleta, del Solé, 
de les Serres, de Santa Margarida o de la Corbera Vella (Figura 6). 

Finalment, les fonts boscanes serien aquelles que es troben enmig del bosc o altres entorns més o menys 
naturals, i de les quals rarament se’n fa un ús particular o concret, més enllà del purament recreatiu o 
ocasional. N’hi ha de bastant populars i que estan incloses en rutes senyalitzades de senderisme o de 
bicicleta tot terreny, i que en general esta ben arranjades per part de l’ajuntament o bé gràcies a la 
contribució desinteressada de persones o grups. N’hi ha moltes, repartides arreu del terme: les font d’en 
Gurb, de l’Arç, de Sant Daniel, de Sant Roc, de la Formiga, dels Abeuradors, de la Mina de l’Ariet, de la 
Pedrera, del Rovirós, i un llarg etcètera (Figura 6). En aquest grup, però, s’inclouen moltes fonts actualment 
perdudes o malmeses. N’hi ha bastantes que podrien ser recuperades i incloses en rutes turístiques existents 
o noves. 
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Figura 6. Exemples de fonts actuals: a) Antiga Font del Cirerer (font urbana); b) Font de l’Albert (font boscana); c) Font dels Busquets 
d’Amunt (font rural amb bassa-safareig); d) Font de Joanhuix (font rural amb mina). 

 
Treballs moderns d’inventari i caracterització de les fonts de Sant Hilari Sacalm 

Els primers passos en la promoció turística de Sant Hilari en què les fonts representaven un dels principals 
atractius es van fer a mitjans del segle XX. En el mapa d’un fulletó publicitari de Sant Hilari de 1942 ja es fa 
referència a algunes de les fonts més conegudes, i s’hi inclou publicitat de l’aigua Font Vella com a 
“insuperable agua de mesa” (n’hi ha còpia a Royo, 1986). El 1965 la Comisión de Fiestas y Propaganda va 
editar un primer prospecte titulat “San Hilario Sacalm capital de las Guillerias”, i el 1968 un altre on ja 
s’introduïa el lema que ha perdurat fins avui: “San Hilario Sacalm la villa de las cien fuentes” (Ajuntament de 
Sant Hilari Sacalm, 1968; Serradesanferm, 2000). En ells s’adjuntava un mapa del terme municipal amb la 
situació aproximada de moltes fonts. S’acompanyaven d’un llistat de cent fonts, totes elles numerades, amb 
referència a la seva situació en el mapa, i indicació del titular de la propietat. L’any 1982 se’n va editar un 
altre, ara en català, que ampliava la llista a cent dues, i en situava moltes sobre una fotografia aèria del terme 
(Serradesanferm et al., 1982).  

Amb motiu d’una exposició realitzada a la Taverna (Despatx) de l’Aigua l’agost de 1984, el Sr. Ramon Bohils 
va realitzar un recull del “patrimoni hidrogràfic de la capital de les Guilleries”, que portava per títol “Sant 
Hilari Sacalm. La vila de les 100 fonts” (Bohils, 1984). Es tracta del recull més exhaustiu fet fins al moment.  
Posteriors documents de promoció turística també inclouen la referència a les fonts principals (p. ex.: 
Serradesanferm et al., 1989). 
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Les fonts de Sant Hilari també han estat objecte de treballs d’estudiants de diferents nivells formatius que en 
el seu moment han realitzat inventaris i caracteritzacions més o menys complertes. Als anys 80, els treballs 
de Royo (1986), Camó (1989) i Cat (1989), del Col·legi Universitari de Girona, serveixen de testimoni gràfic i 
documental sobre l’estat de moltes de les principals fonts del municipi, i en algun cas aporten dades 
analítiques de quimisme i microbiologia. Més recentment, els treballs de recerca de Batxillerat de Rueda 
(2010), Madrià (2011) i Casacuberta (2016) representen una actualització exhaustiva i molt completa de 
l’inventari de fonts, aportant molta informació sobre la seva història en base a una profusa tasca de 
documentació, entrevistes dutes a terme amb propietaris i coneixedors de primera mà, i reconeixements de 
camp que, en algun cas, inclouen determinacions de cabals i paràmetres fisicoquímics. També inclouen 
aspectes de patrimoni relacionat amb les fonts, de tipus natural, arquitectònic i cultural. Els projectes de final 
de Grau en Ciències Ambientals de la Universitat de Girona realitzats per Rosell (2017) i Clarà (2018) 
aprofundeixen en la caracterització hidrogeològica, ambiental i patrimonial de bon nombre de fonts de Sant 
Hilari, establint la base metodològica i analítica que s’ha seguit en el present treball. 

 

 

4. OBJECTIUS 

La finalitat principal d’aquest projecte ha estat l’elaboració d’un catàleg de les fonts del terme municipal de 
Sant Hilari Sacalm, que recollís totes les dades necessàries per a ser posteriorment utilitzades per a la 
divulgació del patrimoni natural i cultural de Sant Hilari Sacalm. En aquest sentit, els objectius específics dels 
projecte han estat: 

• Inventariar i documentar totes les fonts del municipi, homogeneïtzant els diferents inventaris previs 
que s’havien portat a terme. 

• Avaluar l’estat de conservació de les fonts i identificar els possibles impactes pels que es poden 
veure afectades. 

• Identificar les característiques principals de les fonts i del seu entorn, analitzant els diferents 
elements d’interès a nivell patrimonial, tant natural com cultural. 

• Classificar les fonts en funció de les seves característiques hidràuliques, hidrogeològiques, 
hidroquímiques, determinant així el seu valor patrimonial natural. 

• Recopilar el material d’interès a nivell de patrimoni cultural material i immaterial relacionat amb les 
fonts. 

• Realitzar d’una base de dades que pugui ser utilitzada com a catàleg, que permeti la seva posterior 
utilització per a la divulgació del patrimoni natural i cultural de Sant Hilari Sacalm. 
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5. METODOLOGIA 

La metodologia que s’ha seguit per a la realització del Catàleg de fonts del terme municipal de Sant Hilari 
Sacalm, 2018 és la que es detalla en els següents apartats:  

Buidatge dels antecedents bibliogràfics i dels inventaris previs de fonts de Sant Hilari Sacalm 

S’ha realitzat una recollida exhaustiva de la informació existent sobre les fonts del municipi basada en la 
recerca bibliogràfica, acompanyada de consultes a cartografia topogràfica publicada, cerques específiques a 
internet, i complementada amb la realització d’entrevistes personals. 

Per una banda, s’han consultat els diferents documents publicats anteriorment en relació a les fonts del 
municipi, que són els que ja s’esmenten a l’apartat d’antecedents. En el cas d’estudis recents, el fet que s’hi 
proporcionin coordenades geogràfiques ha permès situar amb precisió moltes de les fonts sobre la 
cartografia de base. En el cas de fonts que només estaven esmentades en treballs antics sense coordenades 
o amb mapes de situació poc precisos, per aquesta via en la majoria tan sols s‘ha pogut acotar la zona per on 
es trobaven. La cartografia consultada han estat principalment els mapes topogràfics i ortofotomapes a 
diverses escales i de diferents anys de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) disponibles a 
l’aplicatiu Vissir (https://www.icc.cat/vissir3), així com altres mapes-guia de caràcter excursionista (Alpina, 
1975 i 1991; Alpina-Geoestel, 2002). El portal Wikiloc (https://ca.wikiloc.com), on usuaris particulars hi 
carreguen rutes i punts d’interès geolocalitzats, ha estat útil per confirmar la situació de fonts d’ubicació 
dubtosa o desconeguda, i per trobar-ne algunes d’inèdites. La recentment creada aplicació CercaFonts 
(2018), de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’ICGC (https://cercafonts.icgc.cat/fontsaca), ha permès 
incorporar uns quants registres nous al catàleg. Alguns blogs han aportat certa informació i imatges de fonts 
del terme, cosa que ha ajudat a trobar-les i identificar-les. Els principals són: Les Fonts de Sant Hilari Sacalm 
(https://fontsdesanthilarisacalm.blogspot.com), Encos - Fonts, caminades, cuina i més 
(http://www.encos.cat/fonts/fonts.html), Fonts Naturals (http://www.fontsnaturals.org) i Fonts naturals, 
aigua, muntanya i més (https://fontsaigua.wordpress.com). 

Quant a les entrevistes, s’han efectuat trobades personals amb dos molt bons coneixedors de les fonts de 
Sant Hilari Sacalm: el Sr. Ramon Bohils i el Sr. Josep Masó, més conegut com ‘en Zamora’. L’aportació 
generosa i profusa de tots dos a l’hora de conversar sobre les fonts i explicar tot allò que en saben o en 
recorden, ha estat de gran valor per fer créixer i precisar moltíssim la  informació disponible per al catàleg. En 
Ramon ha compartit moltes dades i explicacions sobre fonts antigues que ell mateix va contribuir a arreglar i 
mantenir durant una bona colla d’anys, bastantes de les quals ja no existeixen o no ragen. També ens ha 
enviat fotografies d’algunes fonts a les quals no hem pogut accedir o no coneixíem. En ‘Zamora’ ha compartit 
els detalls sobre com es dedica a arranjar fonts malmeses i a crear-ne de noves, i quins són els aspectes que 
cal tenir en compte en el seu manteniment. També ens ha acompanyat a diverses fonts fetes per ell mateix 
que no havíem localitzat, i ens ha mostrat altres indrets on li agradaria de fer-n’hi més. 

A partir de tota la informació recopilada s’ha realitzat una cartografia detallada de la seva ubicació i s’han 
llistat les dades disponibles prèvies a la realització de la campanya de camp. Això també ha permès 
identificar d’entrada les fonts amb possibles elements d’interès patrimonial, especialment a nivell natural, 
hidràulic i cultural.  

https://www.icc.cat/vissir3
https://ca.wikiloc.com/
https://cercafonts.icgc.cat/fontsaca
https://fontsdesanthilarisacalm.blogspot.com/
http://www.encos.cat/fonts/fonts.html
http://www.fontsnaturals.org/
https://fontsaigua.wordpress.com/
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Tasques de camp 

S’ha portat a terme una campanya de camp entre els mesos de gener i juny de 2018, per tal de localitzar i 
caracteritzar totes les fonts del terme municipal de Sant Hilari Sacalm que fos possible. Exceptuant aquelles 
que es troben al nucli urbà o a prop de vials pavimentats, per a la resta ha estat necessari l’ús d’un vehicle tot 
terreny. Hi ha hagut un cert nombre de fonts que no s’han pogut localitzar, bàsicament per trobar-se en 
zones boscoses inaccessibles, llocs poc concrets o desconeguts, o perquè l’indret on estaven ha canviat i la 
font ja no hi és. A d’altres no s’hi ha pogut accedir atès que es trobaven en finques tancades i la propietat no 
ho ha autoritzat o no s’hi ha pogut contactar (Saleta, les Comes). La majoria de propietaris i inquilins amb qui 
s’ha contactat han accedit a cedir el pas pels seus terrenys, i han proporcionat amablement indicacions o 
altra informació útil sobre les fonts que s’hi trobaven i/o que coneixien. 

Totes les fonts visitades han estat geolocalitzades amb un GPS Garmin Oregon 550t, amb una precisió 
d’entre 3 i 10 m segons les zones. Posteriorment les coordenades de posició i l’altitud han estat refinades 
amb l’ajut del visor de cartografia Vissir de l’ICGC, rebaixant el marge d’error a 2 m la majoria de casos.  

També s’han fotografiat i descrit tots els elements i característiques que poguessin ser d’interès. A fi i efecte 
d’incorporar tota la informació rellevant a la base de dades del catàleg, s’ha efectuat una recopilació de tot 
un seguit d’informació sobre les característiques de la pròpia font i el seu entorn. En una fitxa de camp 
específicament dissenyada per a aquest treball, s’hi ha inclòs tot allò referent als següents aspectes: 

a) Dades d’identificació: codi provisional; el nom de la font i altres noms alternatius si es coneixen; la data i 
hora de visita; els tècnics que efectuen el reconeixement; les condicions meteorològiques existents. 

b) Situació i accessos: coordenades de posició UTM i altitud; nom del lloc o zona; tipus de vies 
d’aproximació fins l’espai d’estacionament de vehicles (si n’hi ha); temps i distància aproximats que cal 
caminar fins la font; senyalització existent, tant la referida a la font com a altres rutes de caire 
excursionista o ciclista; i llibertat i condicions d’accés a la font. 

c) Descripció de la font: tipus de surgència (biot, font de raig o aixeta, mina...) i la seva naturalitat; lloc o 
element de procedència de l’aigua i tipus d’aigua que hi brolla (superficial, subsuperficial o subterrània); 
retolació o altres escrits i característiques del suport; existència o no, i característiques, de dipòsit 
d’acumulació previ a la surgència, filtre, broc artificial (nombre i dimensions), arqueta de desguàs, reixa i 
drenatge; destí de l’aigua de desguàs; usos o aprofitaments de l’aigua i avisos sobre limitacions, si n’hi 
ha. 

d) Entorn de la font: infraestructures que acompanyen la font, incloent el nombre i tipus de taules, bancs, 
seients, barbacoes, punts de llum, contenidors i papereres; abundància i tipologia de residus presents. 

e) Hidrologia i dades mesurades: indicació de si la font raja o no; regularitat i fluctuacions de cabal, si es 
coneixen; altres filtracions per l’entorn; paràmetres fisicoquímics; mostres d’aigua agafades; mesures de 
cabal natural; existència o no d’avisos sobre qualitat/potabilitat; característiques organolèptiques (gust, 
olor, terbolesa); presència d’escuma i restes a l’aigua; precipitats. 

f) Geologia i hidrogeologia: materials del subsòl observables a l’entorn de la font i també als accessos i 
immediacions; tipologia hidrogeològica de la surgència. 

g) Valor natural i patrimonial: vegetació present a l’entorn de la font i la seva zona de capçalera; arbres 
dominants i exemplars singulars; impactes deguts a processos naturals; impactes i amenaces d’origen 
antròpic; grau de freqüentació; soroll ambiental; elements patrimonials d’interès a la font o a prop d’ella 
(naturals, hidràulics, arquitectònics i altres). 
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En totes aquelles fonts en què era possible, s’hi ha mesurat el cabal utilitzant una proveta de 1000 mL (±10 
mL) i un cronòmetre (Figura 7a). S’han realitzat un mínim de 5 mesures en cada cas, i posteriorment s’ha 
calculat el valor mitjà del cabal. S’ha emprat una cel·la de flux per minimitzar el contacte de l’aigua amb 
l’atmosfera i mantenir-ne un flux constant, i així determinar els paràmetres fisicoquímics següents amb 
sondes portàtils (Figura 7b): la conductivitat elèctrica (CE) i la temperatura amb un conductímetre de tipus 
Crison CM35 (precisió CE ≤ 0.5%; Tº ≤ 0.5ºC ); el pH i el potencial redox (Eh) amb un pH-metre (pH3110 
WTW; precisió pH ≤0.003 pH; Eh ≤ 0.2 mV); i l’oxigen dissolt (OD) amb un oxímetre Crison OXI 45P (precisió 
OD ≤ 0.5%). Sempre que s’ha pogut, s’han pres mostres d’aigua (Figura 7c) per a la determinació dels 
nutrients, isòtops estables de l’aigua i ions majoritaris, que han estat emmagatzemades en pots de plàstic 
hermètics a una temperatura inferior als 4˚C, o bé congelades, fins a la seva posterior anàlisi en laboratori. En 
el cas dels ions majoritaris, les mostres han estat prèviament filtrades al camp (filtre de 0,22 µm). 

 
Figura 7. Adquisició de dades i mostres de les fonts: a) Determinació del cabal; b) Mesura de paràmetres fisicoquímics amb sondes 
portàtils inserides en la cel·la de flux; c) Recipients amb mostres d’aigua destinades a diferents anàlisis al laboratori. 

 
Anàlisi de les mostres d’aigua  

Els ions majoritaris (anions SO4
2-, Cl-, Br-, F-, cations Ca2+, Mg2+, Na+, K+), així com els nutrients (NH4

+, NO2
-, 

NO3
- , PO4

3-, fòsfor total (PT), fòsfor orgànic (Porg), Nitrogen total (NT), Nitrogen orgànic (Norg) i carboni orgànic 
total (COT)), han estat analitzats amb el mètode de cromatografia iònica, excepte el fòsfor total que s’ha 
determinat per espectrofotometria, i el carboni i nitrogen totals que s’han analitzat per oxidació catalítica. 
L’alcalinitat (HCO3

- i CO3
2-) s’ha determinat mitjançant el mètode de Gran, i l’error analític obtingut a través 

del balanç de masses a la majoria de fonts s’ha situat entre ±10%.  

 
Classificació de les fonts 

A partir de la recerca bibliogràfica, les entrevistes, les tasques de camp i el posterior treball de gabinet, les 
fonts han estat classificades a diferents nivells de cara a la seva catalogació. 

a) Codi de font. Un cop tancada la llista definitiva, les referències provisionals de treball s’han unificat en un 
codi final únic que contempla les lletres SH i un número de tres dígits que s’incrementa correlativament 
(p. ex: SH002 Antiga Font del Cirerer). S’ha deixat el codi SH001 sense assignar, com a homenatge 
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simbòlic a totes aquelles fonts que ja no existeixen, i per no donar una aparença de prioritat a cap font 
per damunt de la resta. 
 

b) Existència de la font. S’ha diferenciat entre: 
• Fonts existents i que han pogut ser visitades. 
• Fonts existents i visitades però de les quals hi ha dubtes sobre el seu nom real. 
• Fonts existents i visitades que es troben dins d’un altre terme municipal però molt a prop del límit 

amb Sant Hilari Sacalm i, en molts casos, apareixen citades en treballs previs. 
• Fonts de les quals es té constància de la seva probable existència, però que no s’ha pogut 

confirmar. 
• Fonts de les quals es té constància que segurament ja no existeixen, però que no s’ha pogut 

confirmar. 
• Fonts que consta que s’han perdut, en molts casos confirmat in situ. 
• Punts on actualment no hi ha font, però on algú proposa fer-n’hi una de nova. 

 
c) Precisió de la ubicació. Fa referència a l’exactitud amb què s’ha pogut establir la seva geolocalització, tot 

diferenciant entre: 
• Situació exacta. 
• Situació precisa obtinguda d’un altre treball, no confirmada sobre el terreny. 
• Situació aproximada, no corroborada sobre el terreny. 
• Zona per on es suposa que està o estava la font. 

 
d) Característiques hidràuliques. S’han contemplat diferents criteris de classificació: 

• Modalitat de font: biot (surgència natural no arranjada); font de raig (amb broc); font d’aixeta 
(regulable o amb polsador); mina; mina que inclou font de raig; bassa artificial (excavada o 
construïda); dipòsit artificial d’acumulació; torrent (actualment sense font); i indeterminat. 

•  Origen del subministrament d’aigua: a la font hi brolla aigua d’origen natural; està connectada a la 
xarxa d’abastament públic (captada en origen a diferents pous de titularitat municipal); o és 
derivada des d’una planta envasadora (Font Vella i Fontdor). 

• La font raja? Indicació de si la font raja sempre o sovint; si pot rajar ocasionalment; si no raja mai i, 
per tant, es considera seca; o bé si aquesta informació és desconeguda. 
 

e) Estat general de conservació. A partir de les observacions i apreciacions realitzades a l’emplaçament, 
s’estableix una qualificació genèrica en diferents graus de conservació: 
• Molt bo: s’hi accedeix fàcilment, l’aigua té bona qualitat, l’entorn és agradable i està ben cuidat, i 

disposa d’infraestructures adequades. 
• Bo: compleix la majoria dels requisits anteriors. 
• Mediocre: compleix només algunes de les característiques anteriors, i està afectada per algun tipus 

de degradació natural o antròpica de poca magnitud. 
• Dolent: no compleix cap o quasi cap de les característiques anteriors, i està afectada per algun tipus 

de degradació de magnitud considerable. 
• Indeterminat: aplicable a fonts existents que no s’han pogut visitar. 
• Inexistent: aplicable a fonts desaparegudes. 
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f) Tipus hidrogeològic. D’acord amb les observacions fetes al camp i la informació procedent de les 

cartografies geològiques publicades (IGME, 1983 i 1984; IGC-ICC, 2013; ICGC, 2015a i 2015b), s’han 
classificat les fonts segons el seu possible origen hidrogeològic. Aquesta classificació s’ha basat en les 
propostes de Fetter (1994) i Manga (2001), amb categories adaptades a aquesta zona (Menció, et al., 
2011) i incorporant algunes modificacions o combinacions ja proposades (Rosell, 2017; Clarà, 2018), o 
bé noves d’aquest treball. Les tipologies diferenciades són les següents (Figura 8): 

1) Fonts en roques ígnies. Les roques ígnies presenten una porositat de tipus secundari, és a dir, 
resultant de la seva alteració per l’acció dels agents geològics, com per exemple la fracturació i/o la 
meteorització. D’aquestes se’n poden distingir tres tipologies: 

• Fonts que drenen fractures i/o diàclasis. L’aigua circula per les fractures de les roques que 
formen el massís, fins que el nivell freàtic assoleix la superfície, és a dir, que es produeix la 
intersecció del nivell freàtic amb la superfície del sòl, sovint per un canvi en el relleu 
(Figura  8, esquema 1a). 

• Fonts en materials meteoritzats. El sauló, producte de la meteorització dels granitoides, és 
un material sorrenc poc consistent que presenta elevada porositat i permeabilitat. Quan a la 
seva base es troba en contacte amb materials menys o gens alterats, com el propi granit, el 
contrast de permeabilitat i canvis en la topografia del terreny que permetin la intersecció del 
nivell freàtic amb la superfície, poden afavorir la surgència de l’aigua (Figura 8, 1b). 

• Fonts relacionades amb dics. Els dics de roques ígnies hipoabissals, per la seva pròpia 
geometria tabular i disposició subvertical encaixats entre altres roques, suposen 
discontinuïtats que poden influir en el flux subterrani. Actuen com a pantalles de baixa 
permeabilitat si es troben inalterats i compactes, o bé com a punts de circulació i surgència 
preferent en el cas de presentar alts graus de meteorització i/o fracturació (Figura 8, 1c). 

2) Fonts relacionades amb fractures regionals. Les zones de falla de caràcter regional constitueixen 
franges d’amplades mètriques a decamètriques i longituds d’ordre hectomètric a quilomètric en 
què les roques estan bretxificades de manera parcial o completa. Les fonts en aquests contexts es 
diferencien de les que apareixen per fracturació dels materials perquè se situen sobre el traçat 
d’aquestes falles o altres de secundàries associades, no presenten recàrregues de tipus locals i les 
seves característiques hidroquímiques són notablement diferents i denoten una major 
mineralització per processos d’interacció amb la roca Figura 8, 2). 

3) Fonts en sediments quaternaris. Els dipòsits de materials quaternaris, formats per les 
acumulacions de sediments al·luvials en relació a rieres, torrents, ventalls, cons de dejecció, i de 
materials col·luvials o d’esllavissades en vessants, presenten porositat primària de tipus 
intergranular, i les fonts hi apareixen en les següents situacions: 

• Canvis de permeabilitat en la pròpia formació. La font apareix en el punt de contacte entre 
materials més i menys permeables. Per exemple, dins un mateix dipòsit al·luvial amb nivells 
de graves intercalats entre nivells més sorrencs o llimosos, es buscaria el canvi de 
permeabilitat entre aquests materials. Sovint es produeix la surgència per un encaixament 
del propi riu en els seus materials al·luvials, que permet la intersecció del nivell freàtic amb la 
superfície pel canvi pronunciat en la topografia (Figura 8, esquema 3a).  

• Canvis de permeabilitat pel contacte amb el substrat. En aquest cas, l’aparició de la 
surgència ve determinada pel contacte entre els materials quaternaris i el substrat inalterat, 
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condicionat per un canvi pronunciat de la topografia. Un exemple d’aquest tipus de fonts el 
trobaríem en els sots o torrenteres, l’encaixament erosiu de les quals pot arribar a tallar els 
materials col·luvials per on flueix aigua. També, les fonts poden aparèixer a la base de 
ventalls al·luvials, cons de dejecció i terrasses quan apareix en superfície (Figura 8, 3b). 
 

 
 

Figura 8. Tipologies principals de funcionament hidrogeològic identificades a les fonts de Sant Hilari Sacalm. 
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4) Fonts artificials. S’hi inclouen totes aquelles fonts que representen captacions artificials de l’aigua: 

• Fonts construïdes per a la captació d’aigua d’escolament superficial. Es consideren fonts 
artificials, atès que normalment no hi havia cap font en el punt on es troben situades i la 
construcció d’estructures artificials és la que ha permès recollir l’aigua superficial i 
subsuperficial per a canalitzar-la i fer-la brollar (Figura 8, esquema 4a). 

• Mines. Són excavacions subterrànies de caràcter generalment horitzontal fetes per captar 
aigua drenada a través de roques fracturades, diaclasades o meteoritzades (Figura 8, 4b) 
D’allà és conduïda a l’exterior, on en ocasions es pot condicionar una font de raig o d’aixeta, 
o bé ser acumulada en basses o dipòsits. Pel fet de captar l’aigua dels materials fracturats i 
alterats de la part superior del substrat, a nivell hidrogeològic es classifiquen dins del grup 
1a-1b. 

• Fonts de pou o xarxa de subministrament. En aquest grup s’hi ha inclòs aquelles estructures 
que, tot i ser anomenades fonts, no són fonts naturals en sentit estricte. Són les fonts que 
obtenen les seves aigües a través de pous de plantes envasadores o d’abastament municipal, 
l’aigua de les quals (directament o amb un tractament previ) és subministrada a fonts 
situades bàsicament al nucli urbà. Com les mines, també poden ser incloses a la categoria 1a-
1b. 

Val a dir que, atesa la variabilitat present i la dificultat d’assignar amb claredat un tipus o altre, 
moltes de les fonts poden ser atribuïdes a una combinació de més d’un dels grups hidrogeològics 
esmentats. 
 

g) Cobertes del sòl a la conca hidrogràfica. Aquest ha estat un aspecte que s’ha tingut en compte a l’hora 
de classificar les fonts i que s’ha utilitzat en el càlcul del seu balanç hídric. En l’entorn d’un Sistema 
d’Informació Geogràfica (ArcGIS 10) s’han digitalitzat les conques hidrogràfiques superficials de les fonts 
sobre la base del model digital d’elevacions amb resolució 2x2 m de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya. Posteriorment s’hi ha sobreposat el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC-4, 
https://www.creaf.uab.es/mcsc/index.htm), del qual se n’han simplificat en nou grups les categories 
presents a Sant Hilari: 
• Conreus herbacis (inclou fruiters i vivers). 
• Prats i herbassars. 
• Arbrat forestal: coníferes (pi roig, pinastre i coníferes no autòctones). 
• Arbrat forestal: perennifòlies (alzinar i sureda). 
• Arbrat forestal: caducifòlies no de ribera (castanyeda, fageda, roureda). 
• Arbrat forestal: caducifòlies de ribera (incloent plantacions de plàtans i pollancres). 
• Matollars. 
• Terreny sense vegetació (roquissars i sòl nu). 
• Cobertes artificials (entorns edificats, vials i zones verdes urbanes). 

Tot seguit s’ha calculat el percentatge de superfície ocupada per cada grup en cada conca, i s’ha assignat 
la tipologia més abundant a la classificació de la font en funció de la coberta del sòl. 
 
 



  Catàleg de fonts de Sant Hilari Sacalm, 2018

 

 
29 

h) Classificació hidroquímica de l’aigua de les fonts. Amb totes les dades obtingudes de l’anàlisi de les 
mostres recollides, s’ha elaborat el diagrama de Piper, que ha permès la classificació hidroquímica de les 
aigües en funció dels seus elements majoritaris. A més, s’ha avaluat la presència d’altres ions 
minoritaris, que ajuden a determinar processos i característiques específics de les aigües. 

 
 

Informació complementària sobre les fonts 

Per completar la catalogació de les fonts s’ha recollit informació de diversos àmbits que fan referència a les 
classificacions i qualificacions aplicables a l’emplaçament, així com al patrimoni que s’hi relaciona o es troba 
a les seves proximitats. 

a) Cadastre. Referència i dades cadastrals de la finca, obtingudes del Visor de Cartografia Cadastral del 
Ministeri d’Hisenda (https://www.sedecatastro.gob.es). 
 

b) Urbanisme (CCSelva, 2016a). 
• Classificació urbanística de la parcel·la i sistema (en cas de sòl urbà). 
• Protecció urbanística: per inclusió en PEIN, zona d’influència del pantà de Susqueda, protecció del 

Bosc de la Font Vella, protecció del manantial Font Vella, protecció cultural de masies, i nom de la 
masia més propera o situació dins el nucli urbà. 
 

c) Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (SPT-PTOP, 2010): 
• Inclusió en el sistema d’espais oberts: sòl de protecció especial, territorial o preventiva. 
• Inclusió en el sistema d’assentaments: nuclis històrics i les seves extensions, àrees especialitzades 

industrials. 
d) Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines, Unitat de Paisatge de les Guilleries (Nogué i Sala, 

2010): 
• Elements configuradors del paisatge: fons escènic (element morfològic); pollancreda i plataneda de 

l’espai fluvial, bosc caducifoli, bosc de ribera (elements forestals). 
• Patrons paisatgístics: terrassa de conreu i bosc (patró agroforestal), conca mitjana (patró fluvial). 

 
e) Patrimoni natural (Hipermapa, 2018).  

• Inclusió en PEIN i Xarxa Natura 2000 
• Inclusió o proximitat a hàbitats d’interès comunitari. 
• Arbres monumentals propers. 
• Arbres d’interès local propers. 
• Altres arbres i boscos d’interès per la zona. 
• Altres elements naturals destacables per la zona. 

 
f) Patrimoni arquitectònic: nom de l’element o elements catalogats a l’Inventari de Patrimoni 

Arquitectònic de Catalunya (http://invarquit.cultura.gencat.cat) que són pròxims a la font. Per a fonts de 
dins del poble, per haver-n’hi bastants i ser molt pròxims entre sí, no es detallen tots sinó que 
simplement s’indica “nucli urbà”. 
 

https://www.sedecatastro.gob.es/
http://invarquit.cultura.gencat.cat/
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g) Patrimoni arqueològic: nom e l’element o elements catalogats a l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i 
Paleontològic de la Generalitat de Catalunya (http://invarque.cultura.gencat.cat) que es troben 
relativament a prop de la font. 

 
h) Patrimoni arquitectònic i cultural relacionat amb l’aigua. 

• Mines: construccions de boca de mina; galeries amb revestiment interior; portes o reixes d’interès; 
llindes ornamentades o amb inscripcions; etc. 

• Fonts: construccions, galeries o balmes que allotgen la font; frontals d’obra o de pedra; 
brocs/aixetes antics o curiosos; fonts urbanes de metall; cavitats, lleixes o espais per a recipients; 
etc. 

• Elements exteriors de recollida i conducció d’aigua: piques, abeuradors, safareigs, rentadors, 
basses, piscines, dipòsits, etc. 

• Mobiliari i decoració d’interès: taules, bancs, seients, escales, fanals, senyals, escultures, plaques, 
ceràmica, elements sacres, zones enjardinades... 

• Edificis vinculats als usos de l’aigua: hotel/balneari, planta envasadora antiga o moderna, central 
hidroelèctrica antiga, molí hidràulic, resclosa, pont, entre d’altres. 

• Patrimoni immaterial: històries, llegendes, cançons, poemes, dites... 
 

i) Hidrologia (CDAM, 2018): 
• Conca i subconca de drenatge superficial. 
• Proximitat a rius protegits per a la captació d’aigua superficial destinada al consum humà. 
• Inclusió en perímetres de protecció d’aigües minerals. 
• Inclusió en zones de protecció de captacions d’aigua subterrània destinada al consum humà. 

 
j) Rutes i itineraris senyalitzats que passen per la font o molt a prop seu: 

• Senders de Gran Recorregut (http://www.laselvaturisme.com). 
• Senders Locals (http://www.laselvaturisme.com). 
• Xarxa d’itineraris saludables, Diputació de Girona (http://www.itinerarisiparcsdesalut.cat). 
• Altres rutes senyalitzades. 
• Rutes BTT La Selva (http://www.laselvaturisme.com). 
• Proximitat a carreteres d’interès cicloturístic. 

 
 

Anàlisi i tractament de les dades 

Amb les dades disponibles s’ha realitzat una aproximació al balanç hídric de moltes de les fonts estudiades. 
L’objectiu ha estat valorar les relacions que s’estableixen entre la recàrrega superficial procedent de les 
precipitacions i els cabals de surgència, tenint en compte la influència de la climatologia i la vegetació. Amb 
això, a més, es pretén obtenir dades que permetin avaluar la magnitud i possible origen o destí de fluxos 
subterranis a l’àmbit de la conca hidrològica que drena cada font (Menció et al., 2010). El període estudiat 
comprèn els 30 dies previs a la mesura de cada cabal. Els registres diaris de precipitació acumulada, 
temperatura màxima, mitjana i mínima, i radiació solar s’han obtingut de l’estació de Sant Hilari Sacalm 
inclosa a la Xarxa Meteorològica de les Guilleries-Savassona (http://www.meteoguilleries.cat).  

http://invarque.cultura.gencat.cat/
http://www.meteoguilleries.cat/
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L’evapotranspiració potencial (ETP) o de referència s’ha calculat seguint la fórmula de Turc (Turc, 1961; 
Shahidian et al., 2012), adequada per a humitats relatives superiors al 50%: 

 ETP = α((23,9001Rs) + 50) � T
T+15

�       (2) 

On α és 0,01333, Rs és la radiació solar mitjana diària expressada en MJ m-2 dia-1 i T és la temperatura 
mitjana diària. 

Per determinar l’evapotranspiració real (ETR) s’ha aplicat la fórmula proposada per Zhang et al. (2001), on 
s’introdueix un coeficient d’aigua disponible per a les plantes (w) que és funció del tipus de vegetació: 

 
ETR
P

=  
1+w ETPP

1+w ETPP + �ETPP �
−1        (3) 

La determinació precisa de w és un tema complex que supera els objectius d’aquest estudi. Així, de manera 
estimativa, s’han considerat uns valors representatius per a les diferents cobertes del sòl presents a Sant 
Hilari Sacalm (Taula 1) en base a referències proposades en bibliografia especialitzada (Verdaguer, com. 
pers.) que no es llisten aquí, per ser massa nombroses.  

Taula 1. Valors del coeficient d’aigua disponible per a les plantes (w) representatiu de les cobertes del sòl a Sant Hilari Sacalm. 

Coberta del sòl Coeficient w 
Conreus herbacis 1,5 
Prats i herbassars 1 
Arbrat forestal 1,75 
Matollars 0,5 
Terrenys sense vegetació 0 
Cobertes artificials 0,3 

 

Així, el balanç hídric per a cada font s’ha obtingut de restar-li al volum total d’aigua procedent de les 
precipitacions, el volum total d’evapotranspiració real a l’àrea de drenatge de cada font. D’aquesta manera, 
s’ha determinat la pluja útil en cadascuna de les conques de drenatge. Aquest valor s’ha comparat amb el 
cabal de cada font per determinar la relació que tenien amb la seva conca de drenatge. Cal dir que en 
aquesta estimació s’ha considerat el cabal constant al llarg de tot el període d’un mes previ, fet que no deixa 
de ser una simplificació atès el caràcter fluctuant per naturalesa d’aquesta variable. Els resultats, per tant, 
s’han de considerar orientatius.  

La base de dades fisicoquímiques obtingudes a través de l’anàlisi de l’aigua de les fonts, s’ha tractat amb els 
programari Phreeqc 2.0 (Parkhurst i Appelo, 1999), un software lliure que en aquest estudi ha servit per 
modelar la situació hidrogeoquímica de les mostres analitzades, determinant els índexs de saturació dels 
diferents minerals. També s’ha utilitzat el programa Sigmaplot 11.0 per a la representació gràfica de les 
diferents relacions iòniques i l’elaboració del diagrama de Piper el qual permet la classificació hidroquímica 
de les aigües en funció dels seus elements majoritaris. Finalment, també s’ha utilitzat el programa IBM SPSS 
Statistics 23 per al tractament estadístic d’aquestes dades. 
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Base de dades del catàleg 
Tota la informació recopilada durant l’elaboració del Catàleg de fonts de Sant Hilari Sacalm, 2018 s’ha 
incorporat a una base de dades unificada, elaborada amb Microsoft Access 2007-2010. L’estructura de l’arxiu 
es fonamenta en un formulari d’entrada de dades, organitzat en apartats que contenen els camps de dades 
en diversos formats (text, número, data, sí/no, quadres de llista, imatges, etc). La informació queda 
emmagatzemada en taules vinculades, i la sortida es pot fer mitjançant informes personalitzats que poden 
incloure les dades prèviament seleccionades per l’usuari. Les pestanyes en què s’organitza el formulari 
d’entrada de dades són les següents: 

• Capçalera, amb codi i nom de la font. 
• Situació i accessos. 
• Font. 
• Entorn de la font. 
• Geologia i hidrogeologia. 
• Hidrologia i hidroquímica. 
• Vegetació i patrimoni natural. 
• Patrimoni arqueològic, arquitectònic i patrimoni cultural relacionat amb l’aigua. 
• Cadastre i urbanisme. 
• Territori i paisatge. 
• Turisme. 
• Imatges. 
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6. RESULTATS 

Síntesi sobre les fonts incloses al catàleg 

El Catàleg de fonts de Sant Hilari Sacalm, 2018 consta d’un total de 206 registres de punts d’aigua 
genèricament assimilables a fonts. De tots els punts inventariats, 157 ja havien estat esmentats en treballs 
previs, mentre que 49 són de nova citació. La llista completa de tots els registres del catàleg es presenta a la 
taula i el llistat de l’ Annex A. La seva situació es pot consultar als mapes de l’Annex B). 

La recerca de camp ha permès geolocalitzar i estudiar 144 fonts en el seu propi emplaçament. D’aquestes, 
n’hi ha 7 sobre les que resta incertesa en la seva denominació, i unes altres 7 que es troben dins de termes 
municipals veïns però molt a prop del límit amb Sant Hilari, o bé en una franja en què encara resta per 
aprovar el termenal definitiu entre Osor i Sant Hilari Sacalm. A part de les fonts caracteritzades in situ, hi ha 
15 fonts més de les quals es té constància de la seva existència i situació, però no s’hi ha pogut accedir, 
perquè es troben en llocs impenetrables completament coberts de vegetació, o perquè queden incloses en 
finques privades on no s’ha obtingut autorització per entrar (Annexos A i B). 

Directament o a partir de converses amb persones coneixedores de l’entorn, s’ha confirmat que 16 fonts 
prèviament esmentades han desaparegut com a tals. En base a la informació disponible, hi ha 25 fonts més 
que probablement tampoc existeixin, tot i que no s’ha pogut verificar sobre el terreny. Moltes d’aquestes 
s’han buscat però no s’han trobat; en la majoria de casos les dades sobre la seva ubicació són imprecises i 
només permeten acotar de manera aproximada la zona on se situarien. Finalment, s’inclouen 6 punts més on 
no hi ha hagut mai una font, però l’indret en qüestió presenta unes característiques aptes per a que se n’hi 
pugui arranjar una de nova, i consta la intenció de fer-ho per part d’algú (Annexos A i B). De fet, aquesta 
darrera opció seria viable en bastants altres punts del catàleg on actualment la surgència d’aigua té lloc de 
manera natural, sense cap intervenció antròpica. 

El concepte de “font” és relativament obert i admet la consideració de diferents tipologies que tenen en 
comú que, de manera natural o artificial, hi brolla, hi pot brollar o hi havia brollat aigua, amb la finalitat 
present o passada del seu aprofitament per a usos ben diversos. En el cas d’aquest treball s’han identificat 94 
fonts de raig, 16 fonts regulades per aixeta o polsador, 20 mines d’aigua, 9 de les quals també inclouen una 
font de raig o aixeta, 11 biots o surgències naturals, 6 basses de retenció d’aigua procedent de fluxos 
naturals subterranis, 6 dipòsits que acumulen aigua subsuperficial o subterrània captada artificialment, i 3 
fonts que consisteixen simplement en un tub que fa saltar aigua d’un torrent i la hi retorna directament. De 
la resta de registres no s’ha pogut determinar com són (fonts no visitades i no localitzades), a part de les no 
existents (Annex A). 

Quant a l’estat general de conservació de la font i el seu entorn immediat, 22 fonts es troben en estat molt 
bo, 53 en estat bo, 42 mostren unes condicions que es poden qualificar de mediocres, i 24 estan en estat de 
conservació dolent. Les altres fonts, o bé no ha estat possible determinar l’estat en què es troben, o bé han 
desaparegut (Figura 9 i Annex A). 
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Figura 9. Exemples de fonts segons el seu estat de conservació: a) Font del Pic (estat molt bo); b) Font de la Formiga (estat bo); c) 
Font de la Gavarra (estat mediocre); d) Font Samallera (estat dolent). 

 

Síntesi sobre la hidrologia i la hidrogeologia de les fonts del catàleg 

Pel que fa a l’aspecte més important d’una font, que és si en brolla aigua o no, durant l’estudi s’han trobat 
119 fonts que ragen (independentment de la freqüència i la regularitat amb què ho fan), 19 fonts que es té 
constància que poden rajar ocasionalment, i 21 que no ragen i es considera que estan seques (Figura 10, 
Annexos B i C). De la resta del catàleg, o es desconeix o es tracta de fonts que ja no existirien. 

 

Figura 10. Exemples de fonts segons la regularitat del seu flux: a) Font d’en Gurb (raja sempre); b) Font de la Laura (raja 
ocasionalment); c) Font dels Sis Roures (seca). 
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La classificació hidrogeològica s’ha pogut establir en 148 fonts (Figura 11 i Annexos B i C).). El grup més 
nombrós, de llarg, és el de fonts en granitoides alterats i fracturats (grup 1a i 1b, o simplificadament 1ab), 
amb 85 punts. Després hi ha les fonts en materials quaternaris (grup 3), amb 38 registres. Les fonts derivades 
de captacions d’aigua superficial o subsuperficial (grup 4a) són 16. Les fonts relacionades amb dics (grup 1c) i 
amb falles regionals (grup 2) només tenen 5 i 4 representants, respectivament. Cal dir, però, que el grup 1c 
probablement sigui més abundant i inclogui fonts que han estat assignades al grup 1ab. Les difícils o nul·les 
condicions d’aflorament al camp i la poca entitat de molts dics, que fa que sovint no apareguin reflectits a la 
cartografia geològica, probablement fan passar aquesta tipologia hidrogeològica més desapercebuda del que 
realment deu representar. Quan a la relació amb fractures de tipus regional, l’anàlisi hidroquímica posterior 
ha permès desvetllar vincles amb altres fonts no considerades inicialment. Resten 6 fonts amb una 
qualificació hidrogeològica indeterminada (grup 5). La Figura 12 mostra exemples de cada categoria. 

 

Figura 11. Distribució geogràfica de les font segons el seu tipus hidrogeològic i la regularitat del flux d’aigua. 
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Figura 12. Exemples de fonts segons la seva classificació hidrogeològica: a) Font del Fondo (grup 1ab); b) Font d’Or (grup 1c); c) Font 
de Santa Escolàstica (grup 2); d) Font del Brunyoler (grup 3); e) Font de Cabrerola (grup 4a); f) Font de Can Joanic (grup 5). 

Entre les 76 fonts de les quals s’ha delimitat la conca hidrogràfica superficial per al càlcul del balanç hídric, 
n’hi ha 40 en què la principal coberta del sòl és formada per arbrat forestal de tipus caducifoli (castanyeda, 
fageda, roureda i bosc de ribera). En 17 de les fonts amb conca de drenatge delineada les coníferes 
constitueixen la principal coberta vegetal, mentre que en 13 ho són les perennifòlies (alzinar i sureda). A 
més, 4 presenten una coberta urbana artificial, i en 2 predominen els conreus herbacis (Annexos B i C). 

Anàlisi dels cabals i balanç hídric 

Durant el període en el què s’ha realitzat l’inventari de fonts (de gener a juny de 2018), s’ha produït una 
precipitació acumulada de 551,1 L/m2, valor pròxim a la mitjana de precipitacions d’aquesta zona. En aquesta 
anàlisi, s’han determinat els cabals d’un total de 76 fonts, incloent-ne algunes de seques (Figura 13), i no s’hi 
ha considerat aquelles fonts que presentaven un cabal regulat per aixeta o altres dispositius (per exemple, 
les fonts picants SH056, SH058 i SH059).  

Tot i les precipitacions produïdes en aquest període, un 14,5% de les fonts estaven seques. Dins aquestes hi 
destaquen la font de la Serp (SH165), la font dels Erols (SH106), la font del Vernet (SH101), la font de la Laura 
(SH031) la font del Gaig (SH082) i la font Cervera (SH007), entre d’altres. Un 6,6% de les fonts han presentat 
cabals molt baixos, inferiors a 1 L/min (Figura 13), com és el cas de la font del Brunyoler (SH064), les 
Fontiques de Can Pla (SH125), la font de la Casota (SH025) que rarament raja, o bé la font d’en Nando 
(SH142).  
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Figura 13. Distribució de cabals de les fonts inventariades (L/min). 

 

El major nombre de fonts (un 48,7%) han presentat cabals entre 1-5 L/min (Figura 13), dins les quals hi 
destaquen la font del Ferro (SH080), la font de Sant Joan (SH055), la font de la Coma (SH027), la font de Sant 
Roc (SH057), la font de l’Arç (SH044), la font de les Serres (SH051), o la font del Gavatx (SH084) entre moltes 
d’altres.  

Amb cabals entre 5-10 L/min s’hi han trobat un 15,8% de les fonts, com la font de la Gavarra (SH030), la font 
del Cominal (SH076), la font de l’Obac (SH052) o la font de les Illes (SH129). Amb cabals superiors als 10 
L/min, s’hi han detectar la font de la Sefa (SH128), la de la Burgada (SH021), la Font d’Or (SH121), la font de 
la Mina de Cal Sastre (SH170), la de Can Pistola (SH011) o la de la Casica de Querós (SH130). I finalment, amb 
cabals superiors als 20 L/min, la font d’en Joel (SH140), la font de la Formiga (SH029), la font de la Cau 
(SH026) o fins i tot superiors als 50 L/min, com la font de Sant Daniel (SH054; Figura 13) 

A partir de la conca de drenatge i considerant la tipologia de  cobertes d’aquesta superfície, s’ha realitzat un 
balanç hídric per cadascuna de les fonts. En concret, s’ha comparat la pluja útil, és a dir, la diferència entre 
les precipitacions i l’evapotranspiració real del mes anterior al moment de mesura del cabal (P-ETR), amb el 
cabal de la pròpia font (Q), per determinar la relació de cadascuna de les fonts amb la seva àrea de drenatge. 
Quan el cabal de la font és inferior a la pluja útil de la zona de recàrrega, pot indicar que, o bé en aquesta 
zona hi ha unes extraccions d’aigua que estan afectant al cabal de la font o bé que les sortides d’aigua en 
aquesta conca de drenatge es produeixen principalment de forma subterrània, i per tant, s’està produint una 
recàrrega efectiva important de les precipitacions. En canvi, quan el cabal és superior a la pluja útil de la 
conca de drenatge de la font, indica que aquesta presenta una conca hidrogeològica superior a la conca de 
drenatge i que per tant, està rebent aigües subterrànies de fora de la seva pròpia conca (Menció et al., 2010). 
Aquest podria ser el cas de fonts que rebessin aigües de fractures regionals, on la conca hidrogeològica de la 
font seria molt més gran que la seva àrea de drenatge superficial.  

En aquest sentit, quan es representa la relació entre el cabal observat a la font respecte de la pluja útil del 
mes anterior (Figura 14) s’observa que algunes de les fonts presenten una pluja útil proporcionalment molt 
més gran que el cabal mesurat, com és el cas de la Font d’Or (SH121) o la font del Ferro (SH080), i d’altres on 
el cabal mesurat sembla proporcionalment molt més gran que la pluja útil, com en el cas de la font de Sant 
Daniel (SH054), font de la Cau (SH026) i la font de la Formiga (SH029).  
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Figura 14. a) Relació entre el cabal de les fonts (Q, m3/mes) i la pluja útil a la zona de drenatge de les fonts (P-ETR); i b) relació entre 
el cabal de les fonts (m3/mes) i la proporció del cabal respecte de la pluja útil (Q/(P-ETR)). Llegenda: P, precipitació (m3/mes); ETR, 
evapotranspiració real (m3/mes). Els colors representen les diferents tipologies de cobertes de sòl: verd clar, caducifòlies (castanyeda, 
fageda, roureda, etc.); verd fosc, perennifòlies (alzinar i sureda); groc, coníferes (pineda de pi roig, plantacions de pi roig, pinastre i 
avet); taronja, conreus herbacis; vermell, artificial. 

Valors molt inferiors a 1 en la relació entre el cabal i la pluja útil, i per tant indicatius que el cabal de la font és 
molt inferior a les entrades com a pluja útil a la seva conca de drenatge, s’observarien a la font del Ferro 
(SH080), a la font del Brunyoler (SH064), a la font Bona (SH004) i la font del Faig (SH078). Exceptuant la font 
del Ferro (SH080) que es troba en zona urbana, aquestes fonts presenten principalment plantacions de 
coníferes a la seva conca de drenatge (color groc a la Figura 14) o bé, boscos de caducifòlies (verd clar a la 
Figura 14). En el cas de la Font Bona, a més, aquesta es troba dins del perímetre de captació dels pous de la 
Fontdor. 

També s’observen algunes fonts on aquesta relació és pròxima a 1, indicant un cert equilibri entre les 
entrades com a pluja útil i les sortides en forma de cabal, com és el cas de la font de Sant Daniel (SH054), la 
font de la Casota (SH025); així com les fonts de la Querosa (SH022) i la de l’Albert (SH127), però aquestes 
dues últimes amb cabals inferiors (Figura 14b).  

Finalment, hi ha un conjunt de fonts que presenten un cabal superior a la pluja útil en la seva àrea de 
drenatge. Es tracta de les fonts de la Casica de Querós (SH130), de la Pradella (SH035), de la Mina de Cal 
Sastre (SH170), del Collet Ample (SH151) i d’en Joel (SH140; Figura 14b). En aquest cas, la conca de drenatge 
superficial no seria suficient per explicar el cabal de la font, i segurament es podria associar aquestes fonts a 
conques hidrogeològiques amb àrees superiors. 

Cal tenir en compte però, que aquesta anàlisi s’ha realitzat a través d’una mesura puntual del cabal de 
cadascuna de les fonts, i per poder determinar bé la relació que hi ha entre el cabal i el balanç hídric a les 
conques de drenatge (o hidrogràfiques) caldria fer-ne un seguiment més exhaustiu al llarg de l’any. 
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Anàlisi de les dades hidroquímiques de les fonts 

Del total de fonts inventariades se n’ha pogut mostrejar 91. En els casos en què ha estat possible, les dades 
resultants de les mesures de camp i laboratori s’han analitzat tenint en compte tant l’origen hidrogeològic, 
com els usos del sòl a les seves conques hidrogràfiques. A les taules de l’Annex C es proporcionen totes 
aquestes dades. A la Taula 2 es mostren els valors mitjans de cadascun dels paràmetres analitzats en funció 
de la tipologia hidrogeològica de font. S’hi pot observar que les fonts de Sant Hilari Sacalm presenten una 
baixa mineralització, característica de les aigües subterrànies en materials de tipus granític (Vilanova, 2004). 
Els valors mitjans de conductivitat de tots els grups hidrogeològics se situen entre 76,6±10.8 i 258.2±165.9 
µS/cm, exceptuant el grup de les fonts en falles regionals (grup 2) que són les que s’hi detecten valors 
superiors de conductivitat elèctrica als de la resta de grups (1268,6±372.2 µS/cm; Taula 2). 

Taula 2: Valors mitjans i error tipus dels paràmetres principals analitzats en funció del tipus hidrogeològic de font. Llegenda: 1ab, 
fonts en roques ígnies fracturades i/o meteoritzades; 1c, fonts relacionades amb dics ; 2, fonts en falles regionals; 3, fonts en 
sediments quaternaris; 4a, fonts construïdes per capturar l’aigua superficial i subsuperficial; i 5, fonts d’origen hidrogeològic 
desconegut. 

Paràmetre 
Categoria hidrogeològica 

1ab 1c 2 3 4a 5 

Núm. de fonts 44 4 4 27 10 2 

Q (L/min) 4,9±0,8 17,0±7,5 1,4±1,0 9,4±3,7 10,7±6,7 8,9± 

EC (a 25º) 176,9±31,4 76,6±10,8 1268,6±372,2 112,3±13,2 97,2±10,6 258,2±165,9 

pH 7,05±0,10 7,35±0,41 6,10±0,02 7,22±0,10 7,79±0,08 7,89±0,35 

pE 3,26±0,09 2,96±0,38 4,13±0,04 3,11±0,10 2,54±0,08 2,57±0,46 

DO (mg/L) 5,86±0,20 6,09±0,59 2,54±0,612 6,56±0,20 6,80±0,39 6,18±0,11 

T (ºC) 9,9±0,3 11,7±0,6 9,6±0,5 10,4±0,3 11,5±0,7 10,2±2,9 

Na+ (mg/L) 17,4±3,5 8,0±0,7 62,1±15,2 20,9±5,3 9,3±0,5 12,2±1,8 

K+ (mg/L) 1,04±0,12 0,91±0,28 2,34±0,65 1,16±0,28 0,66±0,10 1,12±0,48 

Mg2+ (mg/L) 6,66±0,82 2,56±0,49 24,29±4,76 4,56±0,67 3,88±0,52 6,47±3,44 

Ca2+ (mg/L) 29,2±3,3 13,0±3,6 208,8±60,5 23,2±3,1 19,8±3,1 39,4±22,9 

HCO3- (mg/L) 89,0±10,9 50,9±10,3 834,7±240,6 80,4±9,1 77,4±12,8 190,2±126,8 

CO32- (mg/L) 0,12±0,11 0,00±0,00 0,00±0,00 0,02±0,02 0,02±0,02 0,00±0,00 

Cl- (mg/L) 26,5±10,3 5,9±0,7 8,2±0,9 28,1±9,7 5,8±0,5 8,8±0,3 

SO42- (mg/L) 12,87±1,61 9,67±2,15 12,30±4,98 7,73±1,03 7,82±0,80 8,70±1,43 

Br- (mg/L) 0,053±0,012 0,069±0,025 0,015±0,008 0,075±0,024 0,038±0,011 0,059±0,052 

F- (mg/L) 0,243±0,062 0,083±0,024 1,409±0,470 0,195±0,023 0,187±0,025 0,148±0,004 

Li (mg/L) 0,007±0,001 0,004±0,000 0,003±0,000 0,006±0,001 0,004±0,000 0,007±0,003 

Si-SiO2 (mg Si/L) 10,29±0,45 7,93±1,07 12,42±4,28 10,55±0,59 9,96±0,56 9,98±0,93 

TOC (mg C/L) 1,24±0,28 1,60±0,84 0,58±0,10 1,19±0,17 1,43±0,35 1,99±1,50 

TN (mg N/L) 3,37±0,69 1,12±0,87 0,11±0,05 0,87±0,17 1,15±0,49 0,17±0,07 

Norg (mg/L) 0,582±0,201 0,219±0,052 0,030±0,018 0,152±0,139 0,128±0,040 0,147±0,067 

NO3- (mg/L) 12,19±2,54 3,94±3,87 0,08±0,02 3,14±0,68 4,48±2,15 0,06±0,01 

NO2- (mg/L) 0,021±0,004 0,009±0,000 0,041±0,011 0,018±0,003 0,016±0,003 0,009±0,000 

NH4+ (mg/L) 0,043±0,033 0,009±0,000 0,061±0,053 0,011±0,001 0,009±0,001 0,009±0,000 

P-PO43- (mg/L) 0,018±0,003 0,006±0,003 0,011±0,004 0,014±0,003 0,012±0,003 0,009±0,002 



  Catàleg de fonts de Sant Hilari Sacalm, 2018

 

 
40 

 

En general, tots els grups hidrogeològics de fonts presenten característiques hidroquímiques similars, amb 
l’excepció del grup de fonts en falles regionals, que inclou les aigües de les fonts picants (SH056, SH058 i 
SH059), a més de la font del Ferro (SH080). En aquest sentit, mentre que el pH de l’aigua de les fonts 
analitzades se situa entre 7.05±0.10 i 7.89±0.35, en el grup de les falles regionals els valors són més baixos 
(6,10±0,02); i també presenten valors molt més alts en la major part d’ions analitzats, degut a una major 
interacció aigua-roca, afavorida per la presència del CO2 (Taula 2). 

D’altra banda, a l’analitzar les característiques hidroquímiques individuals de les fonts través del diagrama de 
Piper (Figura 15), s’ha pogut observar una certa heterogeneïtat entre les característiques hidroquímiques 
dels diferents punts. Si bé la major part de fonts presenten un contingut en bicarbonats i calci més alt que la 
resta de ions, s’ha detectat uns grups de mostres que presenten proporcions més altes de clorurs, sulfats o 
bé de sodi. En concret s’han pogut identificar els grups hidroquímics següents: 

• Grup 1: està format per la majoria de fonts estudiades, les quals presenten una fàcies bicarbonatada 
càlcica (mostres de color groc a la Figura 15). En aquest grup s’hi troben incloses les mostres de fonts 
tant en materials ignis alterats (especialment les dels grups hidrogeològics 1a i 1b), la majoria de les 
fonts relacionades amb dics (1c), així com bona part de les mostres en materials quaternaris (grup 
hidrogeològic 3) i especialment per les fonts artificials que estan formades per preses per capturar 
l’aigua superficial i subsuperficial (4a). En aquest grup, s’hi troben fonts com la de Sant Joan (SH055), 
la font de Sant Roc (SH057), la font del Ferro (SH080), o la font d’en Gurb (SH110), entre d’altres. 

• Grup 2: en aquest grup s’hi inclouen aquelles mostres que presenten una fàcies des de clorurada 
sòdica a bicarbonatada càlcica, però presentat en tots els casos una proporció superior al 30% en 
clorurs (mostres de color taronja a la Figura 15). Aquest grup el formen mostres de fonts que drenen 
tant materials ignis alterats (grups hidrogeològics 1a i 1b), com és el cas de la font de la Casota 
(SH025), la font de la Sefa (SH128), la font dels Cortals del Mig (SH147) o la dels Cortals d’en Serra 
(SH104); i mostres en sediments al·luvials (grup hidrogeològic 3), com les de la font de la Gavarra 
(SH030), la font de l’Obac (SH052), la font de les Illes (SH129), la font de Sant Daniel (SH054) o la font 
del Rector (SH091). En general presenten conductivitats elèctriques més altes (272,3±86,3 µS/cm), 
associades a valors mitjans més alts en ions, com el propi Cl- (110,6±28,3 mg/L), o el Br- (0,186±0,047 
mg/L), sovint associats a temps de trànsit més llargs (Vilanova, 2004). 

• Grup 3: les fonts d’aquest grup es distingeixen  per presentar una proporció més alta de sulfats, si bé 
poden presentat tant una fàcies càlcica, com sòdica, pel que respecta als cations (mostres de color 
verd a la Figura 15). Aquí s’hi observen, principalment, mostres en materials ignis alterats (grups 
hidrogeològics 1a i 1b), com la Font Bona (SH004), la font de la Mina de Cal Sastre (SH170), la font de 
Can Burgada (SH175), la font de Can Pistola (SH011), la font de la Formiga (SH029),  la font de la Mina 
de l’Ariet (SH045), o la Font d’en Jové (SH111). 

• Grup 4: mostres amb una fàcies bicarbonatada sòdica (mostres de color blau a la Figura 15). Aquest 
grup està format per fonts situades en materials ignis alterats (grups hidrogeològics 1a i 1b), com la 
font de la Carbassa (SH133) i la font del Vern (SH100);  o materials quaternaris (grup 3), com la font 
Freda dels Erols (SH116) o la font dels Abeuradors (SH102). En general presenten conductivitats 
elèctriques molt baixes, amb valors mitjans inferiors als 100 µS/cm (61,6±8,8 µS/cm), presentant així 
concentracions molt baixes de la major part dels ions. 

• Grup 5: està format per les fonts picants (mostres de color morat a la Figura 15). Aquestes presenten 
també una fàcies bicarbonatada càlcica, com les fonts del Grup 1, però es diferencien per les 
elevades conductivitats elèctriques en comparació amb la resta de fonts.  
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Figura 15. Diagrama de Piper de les aigües de les fonts analitzades. Llegenda: groc, grup 1-bicarbonatades càlciques; taronja, 
grup 2-clorurades sòdiques; verd, grup 3-bicarbonatades-sulfatades càlcico-sòdiques; blau, grup 4-bicarbonatades càlcico-
sòdiques; morat, grup 5-fonts picants. 

 

Així, a grans trets, els diferents tipus hidroquímics de fonts no es correlacionen amb els grups hidrogeològics. 
Es diferencien entre ells, per una proporció distinta de calci o sodi, pel que respecta als cations; o bé perquè 
presenten un contingut més alt en clorurs o sulfats, en el cas dels anions. A nivell geogràfic, no s’observa que 
hi hagi cap relació espacial entre els grups hidroquímics de fonts, tal i com s’observa a la Figura 16. Així, 
aquestes característiques hidroquímiques diferenciades, semblen ser produïdes per característiques 
hidrogeològiques locals.  

A l’analitzar en més detall la composició de l’aigua, s’observa que un dels principals sistemes que defineixen 
les característiques de les aigües més peculiars de la zona d’estudi, les aigües picants, és el sistema 
carbonatat. En aquest sentit, les reaccions del sistema carbonatat són les que controlen el pH de la majoria 
d’aigües naturals, així com la seva composició. Quan el CO2 de l’aire entra en contacte amb l’aigua, es dissol 
fins a assolir l’equilibri, la concentració del diòxid de carboni dissolt és proporcionals a la pressió parcial del 
CO2 de la fase gasosa, però sovint les mostres d’aigua subterrània presenten pressions parcials superiors a 
l’atmosfèrica (que és de l’ordre de 10-3.5 atm), atès que es troben en contacte amb una fase gasosa amb una 
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pressió parcial més elevada, bé sigui per la presència d’aportacions endògenes o per la degradació de la 
matèria orgànica del sòl (Appello i Postma, 2005; Drever, 1997). Aquest àcid carbònic dissolt és el que 
permetrà una millor dissolució dels minerals que estiguin en contacte amb l’aigua.  

 

Figura 16: Distribució geogràfica de les fonts en funció del grup hidroquímic. 

A la Figura 17a, on es representa l’evolució de la dissolució de la calcita en les aigües subterrànies, s’observa 
que la major part de les mostres de la zona d’estudi es troben subsaturades en aquest mineral, indicant que 
no haurien assolit l’equilibri (Stumm i Morgan, 1995). Aquest fet és coherent pel tipus de roques de la zona 
d’estudi, atès que la calcita no és un mineral habitual en les roques ígnies i, tot i que és el mineral que 
controlaria el Ca2+ en dissolució, no n’és la seva font principal. 

D’altra banda, les aigües de les fonts picants (SH056, SH058 i SH059) i part de les aigües del grup 1, és a dir, 
les fonts amb fàcies bicarbonatada càlcica, semblaria que haurien evolucionat en un sistema tancat, és a dir, 
aïllat un cert temps de l’atmosfera, i haurien assolit aquest equilibri estant així sobresaturades en calcita. En 
aquest cas es tractaria de les fonts com la de Font de Can Joanic (SH153), de les Auledes (SH046), de la Casica 
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(SH061),  o la Font Vella (SH120), entre d’altres, que en general presenten també un contingut de ions més 
alt, coherent amb temps de trànsit més llargs. 

A la Figura 17a, també s’hi pot observar que la major part de fonts presenten una pressió parcial del CO2 més 
alta que l’atmosfèrica, especialment en el cas de les aigües picants que, al mateix temps, presenten un pH 
més baix al de la resta de fonts, coherent amb les aportacions de CO2 endogen. En aquestes condicions, 
l’augment de la pressió del CO2 tendiria a incrementar l’alcalinitat (l’ió dominant del procés de dissolució del 
CO2 en pHs entre 6 i 8 és el HCO3

-; Vilanova, 2004), i afavoriria la hidròlisi dels silicats així com la dissolució de 
minerals, que farien augmentar tant la concentració de Ca2+, com dels altres soluts (Stumm i Morgan, 1995). 
En aquest sentit, a la Figura 17b, s’observa com la majoria de fonts no segueixen una relació 1:1, que seria la 
que seguirien les mostres afectades per la dissolució de la calcita, confirmant-se així la importància d’altres 
orígens en el cas del Ca2+, com podria ser la hidròlisi d’alguns silicat. També s’hi detecta una proporció molt 
més alta, tant de HCO3

- com de Ca2+ en les aigües de les fonts picants, coherent amb la hidròlisi dels silicats 
afavorida per la presència de CO2. 

 

Figura 17.  a) Relació entre el pH i l’alcalinitat com a bicarbonat (HCO3- en meq/L) a les fonts de la zona d’estudi i b) Relació en meq/L 
entre el calci i el bicarbonat. Llegenda: groc, grup 1-bicarbonatades càlciques; taronja, grup 2-clorurades sòdiques; verd, grup 3-
bicarbonatades-sulfatades càlcico-sòdiques; blau, grup 4-bicarbonatades càlcico-sòdiques; morat, grup 5-fonts picants. 

 

Per analitzar també l’origen del sodi, i de manera indirecta els clorurs de l’aigua de les fonts, s’han 
representat les Figures 18a i b. A la Figura 18a, s’observa que la major part de mostres, principalment les 
dels grups hidroquímics 1 (mostres bicarbonatades càlciques), 3 (mostres amb un contingut més alt en 
sulfats) i 4 (mostres bicarbonatades sòdiques), es troben en valors pròxims al 0 dels dos eixos, indicant que la 
proporció de sulfats i bicarbonats d’aquestes mostres és similar al seu contingut en calci i magnesi; i que la 
proporció de sodi és lleugerament superior a la de clorur, al situar-se en valors lleugerament positius en l’eix 
de les abscisses (Menció et al., 2013).  
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Figura 18. a) relació entre Na+-Cl- vs. Ca2++Mg2+-CO32--HCO3--SO42- (meq/L); b) Na+ vs. Cl- (meq/L); c) SO42---HCO3--CO32 vs. Ca2++Mg2+ 
(meq/L). Llegenda: groc, grup 1-bicarbonatades càlciques; taronja, grup 2-clorurades sòdiques; verd, grup 3-bicarbonatades-
sulfatades càlcico-sòdiques; blau, grup 4-bicarbonatades càlcico-sòdiques; morat, grup 5-fonts picants. 

 

Aquests grups es diferencien clarament de les fonts del grup 2 (identificades com a clorurades sòdiques) que, 
tot i que en general presenten una relació 1:1 entre aquests dos ions (Figura 18b), en alguns casos s’hi 
observa un contingut molt més alt en clorur que en sodi, com és el cas de la font de la Casota (SH025) i la 
font dels Cortals del Mig (SH147), ambdues situades properes al sector del Pla de les Arenes. Aquesta 
diferent relació entre el clorur i el sodi podria ser deguda o bé, a un origen diferent d’aquests dos ions, o bé a 
l’intercanvi catiònic invers (l’argila alliberaria calci per adsorbir sodi), produït posteriorment a la hidròlisi de 
silicats. Finalment, a la Figura 18a també es poden diferenciar les fonts picants (SH056, SH058 i SH059) de la 
resta de grups al presentar una major proporció de sodi respecte els clorurs, i un menor contingut en calci i 
magnesi respecte als bicarbonats. En aquest cas, a la Figura 18b s’observa que el sodi és clarament 
independent al contingut en clorur, i podria estar originat per l’intercanvi catiònic o bé per la dissolució 
incongruent de l’albita a caolinita o d’albita a montmoril·lonita, per exemple (Menció et al., 2013). A la 
Figura 18c, les mostres de les fonts picants es troben desplaçades uns 2-3 meq/L de la relació 1:1 
representada, coincidint exactament amb la concentració que tenen de sodi. En aquest sentit, a l’augmentar 
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tant els bicarbonats com el sodi, no es pot distingir si aquestes mostres han estat afectades per intercanvi 
catiònic o bé per la hidròlisi dels silicats, si bé sembla més probable la segona de les hipòtesis.  

A nivell de qualitat, s’han observat tant problemes de tipus natural, com d’origen antròpic. A nivell antròpic, 
s’ha detectat una font que presentava concentracions superiors als 50 mg NO3

-/L (valor paramètric que 
marca el Reial Decret RD140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat 
d’aigua per al consum humà). Es tracta de la font d’en Jové (SH111) que ha assolit els 95,76 mg/L. A part 
d’aquesta font, també s’han observat altres fonts que presenten valors entre els 25 i 50 mg NO3

-/L, indicant 
així la presència d’un cert nivell de contaminació (Figura 19a). Al comparar aquests valors amb la 
concentració de clorurs i sulfats (Figures 19a i b) s’observa que en alguns casos, aquests ions poden estar 
associats a la contaminació d’origen antròpic, especialment en el cas dels sulfats (Figura 19d).   

  

Figura 19: a) Relació Cl- vs. NO3- (en meq/L); b) Relació entre SO42- i NO3- (en meq/L); c) Relació entre Cl- i Na+/Cl- (meq/L); i d) Relació 
entre SO42- i Ca2++Mg2+ (meq/L). Veure la llegenda de la Figura 17. 

 

Així, a la Figura 19c, s’observa que si bé una part de les mostres del grup 2 (clorurades sòdiques), els clorurs 
poden ser d’origen natural, com és el cas de la font de les Albes (SH135) o la font sa Guarda (SH145); en 
d’altres casos, com la font dels Cortals del Mig (SH147), la Font dels Cortals d’en Serra (SH104) i la Font 
Coberta (SH008), l’origen d’aquest anió podria ser també degut a l’acció antròpica (Otero et al., 2005; Vitòria 
et al., 2008; Menció et al., 2016).  
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En el cas dels sulfats, les concentracions més altes també semblen estar també associades a la contaminació 
per nitrats. A la Figura 19b i d s’observa com les mostres del grup 3 (mostres amb un contingut alt en sulfats) 
com la font d’en Jové (SH111), la Font Nova dels Cortals del Mig (SH148), la font dels Vinyets de Baix (SH109) 
i la font de Can Burgada (SH175), presenten correlació entre aquests dos anions. En aquest sentit, la 
presència de sulfats sembla més associada a factors antròpics que a la interacció aigua-roca (Menció et al., 
2016). 

Finalment, a més de la contaminació per nitrats, també s’han detectat fonts amb concentracions de fluorurs 
per sobre de 1,5 mg F-/L (valor paramètric segons el RD 140/2003). En aquest cas es tracta de les fonts 
picants, que tal i com s’observa a la Figura 20, presenten concentracions de 2,34 mg F-/L a la font de Santa 
Teresa (SH059), 1,61 mg F-/L a la font de Santa Escolàstica (SH058) i 1,58 mg F-/L a la Font de Sant Josep 
(SH056). Però aquestes no són les úniques fonts que presenten valors superiors als 1,5 mg F-/L, atès que la 
font de la Sefa (SH128), i la font de la Mina de Ca l’Hospitalet (SH176) s’hi ha detectat concentracions de 2,31 
i 1,50 mg F-/L, respectivament, i en el cas de la font del Fondo (SH081) s’hi observen valors una mica inferiors 
(1,12 mg F-/L; Figura 20). En aquest sentit, aquestes tres fonts no picants (relativament properes entre sí) 
podrien estar també associades a fractures regionals.  

 

Figura 20: a) Relació entre el Ca2+ vs. F- en meq/L) i b) relació entre el F- vs. Na+/Ca2+ (meq/L). Veure la llegenda de la Figura 17. 

Els fluorurs provenen de la hidròlisi d’alguns silicats (com l’alteració de la biotita; Edmunds et al., 1984; 
Vilanova et al., 2008; Menció et al., 2012) i un cop dissolts, la seva solubilitat es troba controlada per la 
fluorita (Edmunds i Smedley, 2005). En aquest sentit, la presència de calci dissolt en l’aigua és el que limita 
principalment la seva presència. A la Figura 20a, s’ha representat la relació entre el Ca2+ i F- i es pot observar 
com les mostres de les fonts picants es troben lleugerament supersaturades en fluorita, i en canvi, les altres 
mostres es troben per sota dels valors de l’equilibri d’aquest mineral. A la Figura 20b, s’observa en canvi, que 
l’única mostra que presenta una relació més baixa de Ca2+ que de Na+ és la SH128. En el cas de les fonts que 
no són picants i amb continguts alts de fluorurs, tot i que la proporció de Ca2+ és superior al Na+, aquest es 
troba a baixes concentracions, no limita la presència de fluorurs, i les aigües d’aquestes fonts es troben 
subsaturades en fluorita (Figura 20a i 20b). 

 

Elements d’interès patrimonial cultural 

Les fonts de Sant Hilari Sacalm formen part del patrimoni cultural d’aquest municipi. En alguns casos, han 
estat l’objecte de poemes i cançons, passant a formar part del patrimoni cultural immaterial. En d’altres, han 
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estat incloses en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, així com les obres associades a algunes 
d’aquestes fonts (IPAC, http://invarquit.cultura.gencat.cat). En concret: 

• La font de Sant Josep (SH056), va ser la primera de les fonts del balneari en ser descoberta. Va ser 
declarada d’utilitat pública al 1879, i està inclosa dins l’IPAC, juntament amb tota l’obra que 
l’acompanya. L’obra arquitectònica que envolta la font data del 1927 i va ser realitzada per Josep Maria 
de Pericas, substituint l’antiga construcció feta de fusta i coberta amb una marquesina de ferro, que va 
ser enderrocada per l’aiguat de Sant Romeu del 1926. L’any següent, es va procedir a construir l’actual 
arc cobert de pedra picada de caràcter noucentista. Després de la guerra civil però, va patir diverses 
reformes, realitzades pels arquitectes Isidre Bosch i M.M. Ribot. A la seva part superior, presenta la 
inscripció Benedicte fontes Domini (beneïu les aigües del Senyor). A més, s’hi poden trobar diversos 
compartiments amb números gravats per deixar-hi els gots, corresponents a les diferents habitacions de 
l’antic hotel. Aquesta font, també compta amb una llegenda que en descriu la seva descoberta i ha estat 
objecte de creacions de caràcter popular com els Goigs de Nostra Senyora de Mont-Solí, o diverses 
cançons que l’esmenten (Asmarats, 1916; Soldevilla, 1991; Annex D). 

• La font de Santa Escolàstica (SH058), també situada dins el recinte de l’antic balneari de la Font Picant, 
va ser descoberta el 1877 i declarada d’utilitat pública el 1879.  

• La font de Santa Teresa (SH059), molt a prop de la font de Santa Escolàstica, també es troba situada dins 
l’antic balneari de la Font Picant, va ser descoberta el 1877 i declarada d’utilitat pública el 1879. El seu 
accés transcorre per l’anomenat Passeig dels Enamorats, i el seu disseny va ser un segon model projectat 
per Josep Maria Pericas. En aquest cas, va substituir el petit clot a la gran rocalla embolcallada per una 
gran marquesina que hi havia abans, per una espaiosa capella que recorda les formes romàniques, amb 
una barbacana de fusta i uns alvèols de terra cuita per dipositar-hi els gots dels estadants de l’hotel.   

• En el cas de la font del Cirerer (SH002) va ser la primera font pública feta per l’Ajuntament de Sant Hilari 
Sacalm l’any 1939. 

• La font del Ferro (SH080) data de l’any 1967 i va ser executada per l’arquitecte municipal Ricard Canela. 
El seu nom ve donat per les substàncies ferruginoses que presenta l’aigua. Es tracta d’un bé inclòs a 
l’IPAC. 

• Si bé la font del Pic (Pico-Pico; SH089) no ha sigut sempre al mateix lloc i la seva forma ha variat, el seu 
origen el trobem al segle XIX. En un principi estava formada únicament per una paret de pedra amb un 
brollador, per ser mig coberta posteriorment. A més, es va convertir durant molts anys en un espai 
freqüentat per gent de Sant Hilari i per estiuejants, i compta amb un poema d’Agustí Torrent Coma 
(Pladevall i Serradesanferm, 1986; Annex D). Es tracta d’un bé inclòs a l’IPAC. 

• La font Vella (SH120) és una de les fonts més antigues de Sant Hilari Sacalm, on la gent hi anava a buscar 
aigua, i va ser declarada d’utilitat pública el 1956. Aquesta font va inspirar un poema de Jacint 
Verdaguer, l’any 1899, que actualment es troba gravat a la pedra de la font (Annex D). En relació amb la 
Font Vella, junt amb la del Pic i altres del poble, a finals del segle XIX i principis del segle XX va esdevenir 
popular en Jaumet del Flabiol, repartidor d’aigua considerat un dels primers “envasadors” de Sant Hilari 
(Pladevall i Serradesanferm, 1986). El grup coral Els Nois Alegres va dedicar una cançó a aquest 
entranyable personatge, el compositor Miquel Tudela una sardana a la font, titulada “Elogi a la Font 
Vella” (Miralpeix, 2009), i Josep Baró en va crear la sardana “Idil·li a la Font Vella” al 1966. 

http://invarquit.cultura.gencat.cat/
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• En el cas de la font del Rector (SH091) i la font del Sastre (SH097), també compten amb poemes inspirats 
en elles (Pladevall i Serradesanferm, 1986; Annex D).  

• La font d’Or (SH121), al paratge del Pla de les Arenes, era molt concorreguda a mitjans segle XX per gent 
de la comarca, i el 1957 s’hi va iniciar un negoci d’envasament d’aigua. Hi havia un bonic salt d’aigua i la 
font original es va arranjar amb set brocs d’on brollava un cabal generós, però  actualment ja no en 
queda res. L’any 1959 mossèn Lluís G. Pons, d’Arbúcies, va dedicar un poema a la font (Annex D), i el 
compositor de Granollers Francesc Vilaró una sardana: “La Font de Sant Hilari” (Piernas et al., 2000). 
Miquel Tudela també li ha dedicat una peça sardanística titulada “Font d’Or” (Miralpeix, 2009). 

Hi ha encara una sardana de M. Brugués i P. Masats titulada “Les fonts de Sant Hilari”, dedicada a les fonts 
del poble (Miralpeix, 2009). 

Amb la realització del Catàleg de fonts de Sant Hilari Sacalm, 2018 s’han acabat identificant diversos 
elements patrimonials de tipus arquitectònic relacionats amb l’aigua que poden presentar un interès 
cultural. S’agrupen en cinc categories: 

• Mines. Del total de 20 mines inventariades, 14 presenten algun element d’interès. Concretament, 5 
tenen una boca de mina construïda, en 6 la galeria és accessible, 4 tenen un revestiment interior d’obra o 
pedra, i en 2 hi ha inscrit a la llinda l’any que se suposa que van ser excavades (SH063 Font del Borrell 
any 1855, i SH149 Mina dels Cortals del Mig any 1947) (Figura 21). 

 

Figura 21: Elements relacionats amb mines: a) Boca de mina construïda (SH149 Mina dels Cortals del Mig); b) Galeria amb 
revestiment interior d’obra (SH149 Mina dels Cortals del Mig); c) Represa interior d’acumulació d’aigua (SH155 mina associada 
a la Font de la Carme). 

• Fonts. S’han catalogat 119 fonts amb broc, aixeta o polsador, i 92 d’elles presenten algun element de 
tipus patrimonial de certa rellevància des del punt de vista cultural. El més abundant és que 74 fonts es 
caracteritzen per tenir un frontal fet de pedres naturals (pedrís), en la immensa majoria dels casos de 
pedra granítica autòctona. La majoria són fonts boscanes, moltes de les quals minuciosament 
construïdes o arranjades per en “Zamora”. N’hi ha 14 més en què el frontal és construït amb material 
d’obra, i 2 fonts fetes tota ella de metall (font de fundació) o una combinació de metall i obra (SH019 
Font de Joaquim Gasol, i SH176 font associada a la Mina de Ca l’Hospitalet). S’han identificat 4 fonts 
allotjades dins d’un edifici o sota una construcció (SH051 Font de les Serres, SH056 Font de Sant Josep, 
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SH059 Font de Santa Teresa i SH072 Font del Casal dels Avis o de Can Blat) i 4 més que es troben dins una 
galeria, cova o bauma artificials (SH002 Antiga Font del Cirerer, SH058 Font de Santa Escolàstica; SH099 
Font del Solé i SH118 Font Maria). Hi ha 9 fonts on l’aigua sorgeix d’un broc antic o curiós, i 9 més on ho 
fa d’una aixeta antiga o curiosa. També hi ha 16 fonts que inclouen petites cavitats, lleixes o suports, 
normalment per a deixar-hi recipients (Figura 23). 

 

Figura 23: Elements relacionats amb fonts: a) Frontal construït d’obra (SH074 Font del Cirerer); b) Frontal de pedrís (SH116 Font 
Freda dels Erols); c) Construcció que allotja font (SH051 Font de les Serres); d) Entrada a balma artificial on hi ha la font (SH058 Font 
de Santa Escolàstica); e) Construcció en arc que cobreix la Font de Sant Josep (SH056) amb un compartiment de recipients per cada 
habitació de l’hotel; f) Aixeta antiga (SH059 Font de Santa Teresa); g) Font urbana de fundició (SH019 Font de Joaquim Gasol). 

• Elements exteriors de recollida i conducció d’aigua. En aquest cas hi ha 39 fonts que presenten associat 
algun d’aquests elements. El més habitual és la presència, a les proximitats de la font, de basses, 
rentadors o safareigs artificials que serveixen per acumular l’aigua. Se n’han identificat 22. Normalment 
corresponen a fonts de tipus rural, que s’empren per subministrar masies o per a usos agrícoles. En 
realitat aquest seria un patrimoni força més abundant arreu de les masies de Sant Hilari, ja que no s’han 
tingut en compte aquelles en què les aigües acumulades no provenen d’una font. En 4 fonts més s’ha 
detectat un abeurador, que antigament haurien servit per a que el bestiar hi anés a beure (Figura 24).  
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També s’han comptabilitzat 10 piques d’interès sota sengles fonts, fetes de pedra rebaixada o de 
materials ceràmics. Només 4 de les fonts estudiades presenten canalitzacions artificials rellevants, fetes 
normalment de pedra o combinades amb obra. Finalment, com a curiositat, hi ha 3 fonts que tenen al 
costat antigues piscines per al bany, actualment abandonades i malmeses (la de la Font Maria, SH118, a 
la gran masia en ruïnes de la Cau, és ben notable) (Figura 24). 

 

Figura 24: Elements de recollida d’aigua: a) Pica (SH138 Font de Santa Margarida); b) Bassa-safareig i abeurador (SH040 Font de 
la Telleda); c) Antiga piscina (SH118 Font Maria). 

La Font del Montalt (SH169) és un interessant exemple d’emmagatzematge esglaonat i enginyosa 
distribució de l’aigua tot aprofitant la gravetat. Procedent d’una captació que no s’ha pogut trobar, 
l’aigua baixa entubada per una vessant boscosa i és acumulada en una primera gran bassa excavada dalt 
d’un collet. D’allà és enviada, de nou dins una canonada, fins a una caseta de distribució situada sobre la 
porta d’una antiga mina. Tot seguit és redirigida a una bassa d’obra rectangular i d’allà baixa 
immediatament a un rentador  i safareig amb acabat semicircular, situat sobre el camí d’entrada a la 
casa. L’aigua encara és canalitzada uns metres més avall fins a la font pròpiament dita, que desaigua cap 
a un torrent. Part de l’aigua, a més, és derivada fins a la masia. 

Un altre cas particular és el de la Font de la Mina de l’Ariet (SH045). A la mina associada amb aquesta 
font hi havia, antigament, un sistema d’elevació forçada de l’aigua fins a la masia de Villaret Nou, sobre 
el pou de la qual hi constava la data de 1901. Aprofitant el principi físic del cop d’ariet (d’aquí el nom de 
la mina), i mitjançant un mecanisme relativament simple de tubs i vàlvules, l’energia transmesa per 
l’aigua caient a través d’una petita conducció servia per empènyer petites quantitats d’aigua cap amunt, 
tot subministrant un cabal reduït però força constant. Es desconeix si aquest sistema existeix encara, ja 
que durant la campanya de treball de camp la zona on hi ha el pou per on s’elevava l’aigua estava 
completament tapada per grans arbres i branques caiguts durant l’hivern. En Ramon Bohils ens ha 
esmentat l’existència d’un altre ariet en un sot que baixa des de Joanhuix cap al torrent de la Font del 
Gavatx, que en aquest cas agafaria l’aigua superficial que hi circula. 

• Mobiliari i decoració. Encara que es tracta d’un tipus d’elements amb valor cultural relativament baix, sí 
que contribueixen a incrementar la qualitat de l’entorn de la font on es troben. Hi ha 84 fonts que en 
presenten. En la majoria d’elles (62) hi consta el nom a la mateixa font, qüestió rellevant, ja que serveix 
de presentació a qui la visita sense conèixer-la prèviament (Figura 25). L’any de construcció o 
rehabilitació consta en 18 fonts. Les dates més antigues observades són 1840 (SH051 Font de les Serres), 
1855 (SH063 Font del Borrell) i 1927 (SH056 Font de Sant Josep). 
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Figura 25: Elements complementaris i decoratius: a) Nom de la font escrit amb pintura blanca sobre una pedra granítica local, i 
tres troncs de fusta que serveixen de seient per als visitants (SH154 Font de la Pedrera); b) Nom de la font gravat en una llosa de 
pedra arenisca forana, i ressaltat amb pintura (SH054 Font de Sant Daniel); c) Placa metàl·lica amb en nom perforat (SH088 Font 
del Petrinxo); d) Pal indicador de rutes senderistes segons la tipologia homologada habitual (SH087 Font del Parc); e) Petita placa 
de plàstic sobre pal de poca alçada, amb el nom de la font (SH026 Font de la Cau); f) Monòlit de pedra esculpida i que conté 
gravat un poema de Mossèn Cinto Verdaguer (SH120 Font Vella); g) Ceràmica il·lustrada amb una imatge de Sant Jordi i el drac 
(SH072 Font del Casal dels Avis o de Can Blat). 

En 31 fonts hi ha senyals indicatives per arribar-hi o de rutes senderistes que hi passen. En 8 fonts hi ha 
gravats, normalment el nom de la font, o bé alguna referència a la propietat (p. ex. SH007 Font Cervera i 
SH009 Font Samallera, “Propiedad de Carbonell”). A la Font Vella (SH120) hi ha gravat un poema de 
Verdaguer. Havent-hi tantes fonts amb nom de sant, sobta la pràctica inexistència d’elements sacres que 
acompanyin les fonts: no s’ha detectat cap creu, imatge, figura o altra simbologia religiosa. Tan sols la 
Font del Casal dels Avis o Font de Can Blat (SH072) té un bonic mosaic de ceràmica amb l’escena de Sant 
Jordi lluitant contra el drac (Figura 25). Una altra reminiscència divina és el fals aspecte de capella 
romànica que té la caseta que allotja la Font de Santa Teresa (SH059) 

Per facilitar l’ús de l’entorn o fer-hi més agradable l’estada, a més, sovint hi ha taules (11 fonts), bancs 
(15 fonts), seients (32 fonts) o zones enjardinades (17 fonts). Els materials són molt variats: materials 
d’obra, pedra, metall, fusta... Les fonts arranjades per en ‘Zamora’ solen tenir una signatura particular: 
sempre procura posar-hi tres troncs a mode de seients, que fa amb fusta resistent a la humitat com ara 
el vern. També, amb el mateix material, sol col·locar seccions de tronc acanalades just a sota d’on cau el 
raig d’aigua, per minimitzar els esquitxos i reconduir el drenatge. 

• Edificis vinculats als usos de l’aigua. Finalment, existeixen 6 fonts que es troben directament 
relacionades amb hotels-balneari: les 4 del recinte de la Font Picant (SH055 Font de Sant Joan, SH056 
Font de Sant Josep, SH058 Font de Santa Escolàstica i SH059 Font de Santa Teresa), i la Font Vella 
(SH120) i la Font del Pic (SH089) a tocar de l’Hotel-Balneari Font Vella. En relació a plantes envasadores 
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actives hi ha la Font Vella, la Font d’Or (SH121) i l’antiga Font d’Or (SH122 Font d’Or II), les quals també 
tenen al costat els edificis de les embotelladores antigues. A més, a la Font de l’Arç (SH044) hi ha un 
edifici on antigament s’havia envasat comercialment aigua. Encara havia existit una altra envasadora a la 
Font del Pic (SH089). 

Altres infraestructures d’interès són l’antiga central hidroelèctrica de les Illes d’Amunt (SH152 Font de les 
Illes d’Amunt), que va servir per subministrar electricitat primer al Balneari de la Font Picant i després a 
tota la vila (Pladevall i Serradesanferm, 1986), però que avui es troba en estat ruïnós (Figura 26); i els dos 
molins hidràulics del Molí de Saleta (SH201 Font del Molí de Saleta) i el Molí Roquer (SH160 Font del Molí 
Roquer) (Bruguera et al., 2015). En relació amb la Font de la Rosa (SH037), sembla ser que hi ha restes 
d’un antic aqüeducte prop del Mas Huix, ja dins del terme municipal de Santa Coloma de Farners, però 
no s’ha pogut confirmar. A Sant Hilari Sacalm també hi ha uns quants pous de glaç que constitueixen un 
patrimoni prou interessant (Font Picant, Saleta), però no s’han tingut en compte en aquest catàleg atès 
que els seus usos no anaven relacionats amb les fonts, sinó amb l’emmagatzematge de la neu. 

 

Figura 26: Edificis i infraestructures directament relacionats amb els usos de l’aigua: a) L’imponent Hotel Martín, al Balneari de la 
Font Picant, que avui resta tancat i només és visitable parcialment; b) Caseta de l’antiga planta envasadora d’aigua de la Font de 
l’Arç (SH044); c) Restes de la turbina de la central hidroelèctrica de les Illes d’Amunt. 

Tenint en compte tots els elements d’aquest tipus inventariats, la Font Vella (12) és la que en té associats 
més de diferents. A continuació hi ha la Font de Sant Josep (10); la Font del Pic (9); la Font de Santa Teresa, 
l’Antiga Font del Cirerer, la Font de l’Aqua i la Font del Prat (8); la Font de la Telleda, la Font de l’Arç, la Font 
de Santa Escolàstica, la Font del Parc i la Font de Santa Margarida (7). Hi ha 37 fonts més que tenen entre 4 i 
6 tipus d’elements patrimonials d’interès cultural, 80 que en tenen entre 1 i 3, i 28 que no en tenen cap. De 
totes maneres, aquesta relació no es pot considerar equivalent al valor que tenen les fonts des del punt de 
vista patrimonial i cultural, ja que l’interès relatiu dels diferents elements considerats és bastant variable i no 
ha estat quantificat en aquest treball, per no ser-ne l’objectiu principal. 
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7. CONCLUSIONS 

La realització del Catàleg de fonts del terme municipal de Sant Hilari Sacalm, 2018 ha permès efectuar una 
actualització de l’inventari de fonts del municipi, tant pel que fa al seu estat de conservació com a les seves 
característiques hidrogeològiques i el seu caràcter patrimonial.  

El projecte s’ha basat en una tasca de recopilació de molts −dir tots potser seria agosarat− dels antecedents 
existents a nivell documental, complementat amb la valuosa contribució de persones coneixedores de les 
fonts de Sant Hilari i els seus voltants. El treball de camp ha estat exhaustiu i ha conduït a la recopilació de 
moltes dades referents a la hidrogeologia i l’hidroquimisme de les aigües que hi brollen. De la seva anàlisi 
se’n deriven tota una sèrie d’implicacions amb incidència ambiental que, en general, corroboren l’excel·lent 
qualitat de les aigües, però que també evidencien alguns impactes i amenaces als quals estan sotmeses. 

La visita a les fonts ha permès identificar-hi tots un seguit d’elements que comporten interès de tipus 
patrimonial. Del creuament amb la informació procedent d’altres catàlegs i inventaris relacionats amb el 
patrimoni català, se’n deriva una síntesi de tot allò que els aporta valor des del punt de vista natural, 
arquitectònic o cultural. Les fonts no solament són un indret on hi raja aigua, sinó un entorn d’elements físics 
i sensacions intangibles que, sumats, fan el tot. 

Tota la informació del catàleg s’ha integrat en una base de dades que no s’ha de considerar tancada, sinó 
oberta a noves contribucions i postes al dia de tot allò que faci referència a l’actiu patrimonial de primer 
ordre que són les fonts de Sant Hilari Sacalm. 

Moltes hilarienques i hilariencs (i també molts forasters, és clar) es deuen fer la pregunta que ens plantejava 
molta gent que hem trobat tot cercant i estudiant les fonts: “Sant Hilari continua sent la vila de les 100 
fonts?”. La resposta, afortunadament, és que sí; de més de cent. El Catàleg de fonts del terme municipal de 
Sant Hilari Sacalm, 2018 inclou 206 registres de punts d’aigua, tècnicament assimilables a fonts. Això inclou 
les clàssiques fonts on l’aigua raja d’un broc (d’un “canyo”, com en diuen la gent gran) o d’una aixeta, però 
també mines, biots (aiguaneixos, deus, surgències, com vulgueu dir-ne) i altres captacions de tipus artificial. 

Tanmateix, es tracta d’un patrimoni hídric viu, i com a tal també pot emmalaltir o fins i tot morir. De totes les 
“fonts” del llistat, n’hi ha 119 que brollen sempre o sovint, i 19 més ho poden fer de manera ocasional. Però 
compte, no en totes l’aigua és accessible o té unes condicions mínimes. La resta, o estan eixutes, o ja no 
existeixen, o ha estat impossible trobar-les per comprovar-ho. En comparació amb inventaris previs (no 
només de fa trenta anys, sinó de fa menys d’una dècada) hi ha moltes fonts que s’han assecat o desaparegut. 
Per contra, n’hi ha un bon nombre de “noves”, en el sentit que no havien estat esmentades abans. 

I això no s’atura, sinó que flueix. Gràcies a la dedicació incansable de gent com en Bohils −fa un temps−, i en 
‘Zamora’ −actualment−, les fonts poden continuar regalant-nos l’aigua fresca i neta, i l’entorn on es troben es 
manté arreglat i de bon visitar. L’abandó del bosc, la sobreexplotació hídrica, la demanda d’aigua dels 
diferents usos del sòl, la contaminació i l’incivisme són adversaris poderosos, però Sant Hilari Sacalm ha estat 
sempre un poble enamorat de les seves fonts. Ara toca seguir. 
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Agraïments 

Els autors volen agrair la contribució de les següents persones en algun o altre aspecte durant els treballs del 
projecte de Catàleg de fonts de Sant Hilari Sacalm, 2018: 

Anna Agulló (Museu Guilleries), Jordi Rotllant (Ajuntament de Sant Hilari Sacalm), Ramon Bohils i Josep Masó 
(Sant Hilari Sacalm), Josep Soler i Joana Hernàndez (Salt), Gerard Casacuberta (Sant Hilari Sacalm-UdG), 
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ANNEXOS 

 

Annex A: Llistats de fonts. 

 A1: Llistat de fonts segons codi. 

 A2: Llistat alfabètic de fonts. 

 

Annex B: Mapes. 

 B1: Situació dels fulls en l’àmbit municipal. 

 B2: Mapes de detall de situació de les fonts. 

 B3: Mapes de detall de classificació hidrogeològica i conques hidrogràfiques de les fonts. 

 

Annex C: Taules de dades. 

C1: Classificació hidrogeològica i paràmetres determinats a les fonts. 

C2: Dades hidroquímiques analitzades al laboratori. 

  

Annex D: Recull de poemes i cançons referits a les fonts de Sant Hilari Sacalm. 

 


