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9-PROPOSTES DE MILLORA 
 
Es definineixen 6 estratègies, les quals es divideixen en diferents programes 
d’actuació. Cada programa conté diverses accions a aplicar. 
No totes les accions són d’aplicació obligada per a totes les fonts, sinó que en 
alguns casos seran específiques per només unes de determinades. És per això 
que es defineixen quines són les fonts a les que van dirigides les diferents 
accions.  
Per cada acció es defineix el termini d’aplicació o d’execució que serà: 

• Curt, si s’ha d’aplicar en < de 2 anys 
• Mitjà, si la seva aplicació és entre 2 i 5anys ( 25 ≤ anys).  
• Llarg, si és > de 5 anys 

En cada acció també hi consta el cost econòmic i els actors implicats en el 
desenvolupament d’aquesta acció.  
Les estratègies a seguir per tal de millorar les condicions de les fonts són: 

• Estratègia 1: Pla de seguiment i control de la qualitat de l’aigua  
• Estratègia 2: Gestió dels usos actuals de les fonts 
• Estratègia 3: Millora de l’accessibilitat a les fonts 
• Estratègia 4: Millora de l’estructura arquitectònica i dels serveis de 

les fonts 
• Estratègia 5: Apropament de les fonts a la població 
• Estratègia 6: Estudi de la relació existent entre les fonts i el medi 

natural 
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9.1- ESTRATÈGIA 1: PLA DE SEGUIMENT I CONTROL 
DE LA QUALITAT DE L’AIGUA 
 
Estratègia 1: Pla de seguiment i control de la qualitat de l’aigua 
Programa 1.1: Realització d’analítiques periòdiques a les fonts més 
freqüentades 
Acció 1.1.1: Anàlisi periòdic físico-químic i microbiològic de l’aigua de les fonts 
Segons el RD 140/2003 i el programa de vigilància i control sanitari de les  
aigües de consum humà a Catalunya,s’han de realitzar controls periòdics a 
 totes aquelles fonts naturals que tinguin una freqüentació elevada. Donat que 
aquestes fonts tenen un increment estacional en la seva freqüentació, s’han 
de realitzar dues analítiques de control a l’any de l’aigua d’aquestes fonts, més 
una analítica de control a l’inici de la temporada alta. Cada 5 anys s’ha de 
realitzar una anàlisi complerta de l’aigua.  
Aquestes analítiques es poden dur a terme de forma gratuïta a través de la 
Diputació de Barcelona, per tots aquells municipis que ho sol·licitin. 
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Font de la Pineda 
Font de l’Alcantarilla 
Font del Prat del Pou 
Font de les Maioles. 

Termini d’execució/ implantació: Llarg 
Periodicitat 2 analítiques de control/any + 1 a 

l’inici  
de temporada alta. 
1 analítica complerta/5 anys 

Cost econòmic: 0 €, si la Diputació de Barcelona  
realitza les analítiques. 

Actors implicats: Ajuntament, DIBA. 
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Estratègia 1: Pla de seguiment i control de la qualitat de l’aigua 
Programa 1.2: Informació pública sobre la qualitat de l’aigua 
Acció 1.2.1:  Instal·lació de rètols sobre la garantia sanitària de l’aigua 
A totes les fonts s’instal·laran rètols “d’aigua sense garantia sanitària”, donat  
que són aigües no sotmeses a desinfecció, independentment dels resultats 
dels controls analítics que s’hi realitzin. 

 
Imatge.15: Rètol exemple per col·locar a les fonts.  
Font: elaboració pròpia a partir de rètol situat a les fonts de 
Castellterçol 
 
 
 
 

 
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Totes. 

Termini d’execució/ implantació: Curt 
Periodicitat Actuació puntual 
Cost econòmic: Cost unitàri de plàca metàl·liques + 

vinil + transport i col·locació: 63,187 
€8 

Actors implicats: Ajuntament + empresa 
subministradora de les plàques 
metàl·liques. 

 

                                                 
8 Tots els costos econòmics estan calculats a partir de dades proporcionades per l’ITEC. 
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Estratègia 1: Pla de seguiment i control de la qualitat de l’aigua 
Programa 1.2: Informació pública sobre la qualitat de l’aigua 
Acció 1.2.2:  Instal·lació i/o renovació de rètols sobre la qualitat de l’aigua 
A les fonts a les que es realitzi un control analític periòdic s’instal·laran  
Portacartells de metacrilat de mida A4 (10,5 x 21 cm) collats a la paret de la  
font. Aquests portacartells hauran de contenir les dades de tots els paràmetres 
analitzats i la frase“aigua apta/no apta per al consum humà” amb el  
corresponent pictograma.  
El contingut d’aquests portacartells haurà de ser renovat cada vegada que es 
realitzi una nova analítica de l’aigua de la font. 
Es renovaran els rètols malmesos o es tornaran a instal·lar els rètols a 
aquelles fonts que per causes desconegudes el rètol instal·lat prèviament hagi 
desaparegut (com és el cas de la font de Can  Granada). 

 
Imatge.16: Pictograma d’aigua no apta pel consum humà. 
Font: Pla de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà 
a Catalunya 
 
 
 

 
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Font de la Pineda 
Font del Prat del Pou 
Font de l’Alcantarilla 
Font de les Maioles 

Termini d’execució/ implantació: Llarg 
Periodicitat 3 vegades/any 
Cost econòmic: Cost unitari de portacartells + cost  

de col·locació: 38,19€ 
Actors implicats: Ajuntament.+ empresa 

subminstradora dels cartells. 
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Estratègia 1: Pla de seguiment i control de la qualitat de l’aigua 
Programa 1.2: Informació pública sobre la qualitat de l’aigua 
Acció 1.2.3:  Reposició de rètols sobre la qualitat de l’aigua 
En aquelles fonts poc freqüentades, en les que ja s’havia realitzat un control 
analític de la qualitat de l’aigua i col·locat un cartell indicant que l’aigua no era 
apta pel consum humà, es reposarà el rètol en el cas que hagi desaparegut. 
Caldrà realitzar un control periòdic de l’estat d’aquests cartells i renovar-los en  
cas de desaparició o reparar-los si han estat malmesos. 
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Font de Can Granada 

Termini d’execució/ implantació: Curt 
Periodicitat Control de l’estat del rètol 1 

vegada/any 
Cost econòmic: Cost del cartell  metàl·lic amb gravat 

o 
amb vinil + cost de col·locació i  
transport: 63,187 €. 

Actors implicats: Ajuntament.+ empresa 
subministradora dels rètols. 

 
 
Estratègia 1: Pla de seguiment i control de la qualitat de l’aigua 
Programa 1.3: Millora de la qualitat de l’aigua de les fonts naturals 
Acció 1.3.1:  Minimització dels impactes sobre l’aqüífer dels possibles focus de 
contaminació. Control de pràctiques agrícoles i ramaderes. 
Es regularan les pràctiques agrícoles i ramaderes de les proximitats de les 
fonts per tal de minimitzar l’impacte sobre l’aqüífer i es controlaran els 
abocaments il·legals. 
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Font de la Pineda 
Font de l’Alcantarilla 
Font del Prat del Pou 
Font de la Vinyota 
Font de Can Granada 

Termini d’execució/ implantació: Llarg 
Periodicitat Control dues vegades l’any  
Cost econòmic: Variable depenent de les actuacions  

que s’hagin de realitzar. 
Actors implicats: Ajuntament 
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Estratègia 1: Pla de seguiment i control de la qualitat de l’aigua 
Programa 1.3: Millora de la qualitat de l’aigua de les fonts naturals 
Acció 1.3.1: Delimitació d’un perímetre de protecció per cada font. 
Segons el programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum  
humà de Catalunya, cal que les captacions d’aigua subterrània, estiguin  
degudament protegides des del punt de vista higienicosanitari, per tal  
d’evitar la contaminació de les aigües naturals. Cal mantenir la zona  
immediata a la instal·lació (aproximadament 30 m) lliure d’abocaments líquids 
i  
sòlids, mentre l’administració hidràulica no hagi definit els perímetres de  
protecció. 
En conseqüència es proposa delimitar dues zones: 
1 Una àrea més propera a la font ,de 2-4 metres radialment a aquesta,  
protegida per una tanca, per tal de limitar el pas de ramats i bestiar. 
2- Una zona de protecció de l’aigua, que seria tota aquella zona succeptible a 
que qualsevol vessament contaminant, pou, rasa... pogués afectar l’aigua de 
la font. En aquest cas es pot actuar de dues manerses diferents: 
        A) Que sigui el mateix ajuntament el que s’encarregui d’informar sobre 
els perímetres de protecció per les seves fonts i llanci una ordenança per 
protegir-los (veure perímetres de protecció proposats per cada font, situats en 
un mapa topogràfic, a documentació gràfica dels annexes). 
       B) Donat que l’ajuntament no té cap regulació específica per la protecció 
de les fonts, es poden acollir dins del programa de vigilància esmentat 
anteriorment, establint una àrea definida de protecció de 30 m.  
 
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Font de la Pineda 
Font de l’Alcantarilla 
Font del Prat del Pou 

Termini d’execució/ implantació: Curt  
Periodicitat Control dues vegades l’any  
Cost econòmic: Cost de la valla perimetral i la seva 

col·locació: 1975,60 € 
Actors implicats: Ajuntament + empresa 

d’hidrogeologia responsable de 
delimitar el perímetre de protacció  
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Estratègia 1: Pla de seguiment i control de la qualitat de l’aigua 
Programa 1.3: Millora de la qualitat de l’aigua de les fonts naturals 
Acció 1.3.1:  Minimització dels impactes sobre l’aqüífer dels possibles focus de 
contaminació. Remediació de fuites de fosses sèptiques i xarxa de  
clavegueram 
Es repararan totes aquelles fuites de la xarxa de clavegueram que es detectin  
així com també les que puguin provenir de fosses sèptiques de cases i masies 
properes a les fonts. 
Les analítiques periòdiques de l’aigua de les fonts poden alertar d’aquestes  
fuites si es detecta una probable contaminació per aigües fecals (increment de  
coliformes fecals, nitrits i amoni entre d’altres). 
Detectar fuites a la xarxa de clavegueram, abocaments incontrolats i fosses 
sèptiques de la urbanització propera a la font de Can Granada.  
Es controlaran possibles fuites de la fossa sèptica del restaurant de la Pineda i 
de la masia i cases de la Madella properes a la font de la Pineda. 
Si es detecten fuites es repararan si són en el clavegueram. La reparació 
corre 
 a càrrec del propietari en el cas de detectar-se fuites en les fosses sèptiques  
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Font de la Pineda 
Font de l’Alcantarilla 
Font de Can Granada 

Termini d’execució/ implantació: Llarg 
Periodicitat Variable depenent de la detecció de  

fuites.  
Cost econòmic: Cost variable depenent de la gravetat 

o  
volum de la fuita. 

Actors implicats: Ajuntament, propietaris de les 
masies/cases. 
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9.2-ESTRATÈGIA 2: GESTIÓ DELS USOS ACTUALS DE 
LES FONTS 
 
Estratègia 2: Gestió dels usos actuals de les fonts 
Programa 2.1: Millora dels usos actuals de les fonts 
Acció 2.1.1: Control de l’ús per part dels garrafaires 
L’ús “garrafaire” té molta tradició i es troba fortament arrelat en aquestes fonts. 
Serà, per tant, difícil aconseguir que no es begui d’aquesta aigua. En 
conseqüència, la manera d’actuar en aquests casos serà realitzant els 
controls periòdics de l’aigua de les fonts i informar-ne als usuaris mitjançant la  
col·locació de les dades analítiques en els portacartells instal·lats  
expressament per aquests casos,en cada font.  
Una altra mesura d’actuació enfront l’ús garrafaire és intentar millorar la 
qualitat de l’aigua, controlant els possibles focus de contaminació de l’aqüífer i 
informar a la població dels efectes que pot tenir la contaminació de l’aigua, per 
diferents agents, sobre la salut de les persones. 
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Totes 

Termini d’execució/ implantació: Llarg 
Periodicitat Dues analítiques de  

control l’any + una a l’inici de la  
temporada alta + 1 analítica 
complerta cada 5 anys. 

Cost econòmic: 0€ pel cost de les analítiques si les  
realitza la Diputació de Barcelona +  
cost variable del control dels 
possibles focus de contaminació 

Actors implicats: Ajuntament,  DIBA. 
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9.3-ESTRATÈGIA 3: MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A 
LES FONTS 
 
Es determinen accions per restaurar i millorar els accessos a les fonts i la seva 
senyalització per afavorir-ne l’ús i la conservació. 
 
Estratègia 3: Millora de l’accessibilitat a les fonts 
Programa 3.1: Restauració accessos que es troben en mal estat 
Acció 3.1.1: Desbrossada de vegetació que envaeix camins i neteja de 
materials.  
Els camins que duen a algunes fonts presenten vegetació que envaeix el camí 
degut a la caiguda d’arbres per les nevades i temporals de vent així com 
també 
plantes herbàcies que han crescut tapant part d’aquests camins. Per tal de  
millorar l’accessibilitat a aquestes fonts es planteja realitzar tasques de 
desbrossada de vegetació i retirada de branques i arbrat dels camins que  
porten a les font.  
 
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Font de la Vinyota 
Font de les Maioles. 

Termini d’execució/ implantació: Curt 
Cost econòmic: Cost de desbrossada + recollida de 

brossa, trituració de soques 
soterrades +càrrega i transport de 
residus a instal·lació de gestió de 
residus autoritzada: 639,115 € per la 
font de  
les Maioles i 614,075 € per la font de  
la Vinyota 

Actors implicats: Ajuntament + empresa de jardineria. 
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Estratègia 3: Millora de l’accessibilitat a les fonts 
Programa 3.1: Restauració accessos que es troben en mal estat 
Acció 3.1.2: Restauració pistes i camins en mal estat aportant terres i graves 
per tal de recuperar el sòl perdut en l’erosió  
Algunes pistes i camins d’accés a les fonts presenten un mal estat de  
conservació degut a l’erosió hídrica soferta pels episodis de pluges i a l’erosió 
secundària al pas continuat de vehicles i vianants. Per tal de solucionar aquest 
problema es proposa aportar terres i graves a aquestes pistes i camins en mal 
estat per tal de restaurar el sòl perdut per erosió. 
 
Fonts objectiu de l’aplicació de 
l’acció: 

Font de la Pineda 

Termini d’execució/ implantació: Curt 
Cost econòmic: Subministració de terra+ rebliment i 

piconatge de flonjalls+ càrrega i  
transport de terres a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus:  
4728,60 € 

Actors implicats: Ajuntament + empresa responsable 
de la restauració de la pista forestal. 

 



 151

 
Estratègia 3: Millora de l’accessibilitat a les fonts 
Programa 3.2: Millora de la senyalització de les fonts 
Acció 3.2.1: Col·locació de senyals indicadors als camins que porten a les 
fonts 
Donada la mala senyalització en el trajecte fins arribar a les fonts i fins i tot 
l’absència de rètols indicadors, és fa necessària la col·locació d’aquests en 
llocs ben visibles i amb suficient freqüència per a fer senzilla la localització i  
accessibilitat a la font. S’utilitzaran els rètols de senyalització vertical de la 
Diputació de Barcelona, tipus banderola de 58/55 x 17,5 cm d’alumini amb  
aplicació de serigrafia o impressió digital fixades sobre suports de fusta natural 
tractada i de secció ortogonal.  
 

                           
                    Imatge 17 i 18: Rètols tipus banderola. Font: Diputació de Barcelona. 
 
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Totes 

Termini d’execució/ implantació: Curt 
Cost econòmic: Cost unitari del rètol indicador +tasca  

de col·locació i transport : 146 € 
Actors implicats: Ajuntament, DIBA, empresa  

responsable de la fabricació dels 
rètols, empresa responsable de la 
col·locació 
dels rètols. 
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Estratègia 3: Millora de l’accessibilitat a les fonts 
Programa 3.3: Tasques de manteniment 
Acció 3.3.1: Control de l’estat de conservació de camins 
Es realitzarà un control sobre l’estat de conservació dels camins, es repararan  
en el cas que es trobin en mal estat i s’aportaran terres i graves quan 
convingui. 
En el cas de les fonts de Castellterçol aquestes tasques les venen realitzant  
des de fa anys un grup de voluntaris. 
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Totes 

Termini d’execució/ implantació: Llarg 
Periodicitat: Dues vegades l’any: a finals de tardor 

i 
a finals de primavera 

Cost econòmic: Cost variable depenent de les 
tasques  
de manteniment que s’hagin de  
realitzar.Soudels operaris (38,19 
€/h)+ material i maquinària 
necessaris.  

Actors implicats: Ajuntament, operaris responsables de 
les tasques de manteniment, grup de  
voluntaris de Castellterçol. 

 
 

Estratègia 3: Millora de l’accessibilitat a les fonts 
Programa 3.3: Tasques de manteniment 
Acció 3.3.2: Desbrossada de vegetació que envaeix els camins i neteja de 
materials 
Es realitzarà una desbrossada de vegetació que hagi pogut créixer envaint el  
camí, es retiraran branques o arbres que hagin pogut caure i es netejarà  
d’altres materials que hi pugui haver. 
Aquestes tasques les realitzen des de fa anys un grup de voluntaris per totes  
les fonts de Castellterçol. 
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Totes 

Termini d’execució/ implantació: Llarg 
Periodicitat Dues vegades l’any: a finals de tardor 

i a  
finals de primavera 

Cost econòmic: Sou dels jardiners (22 €/h)+ cost  
Variable del material i maquinària 
necessaris depenent de les accions a 
implementar. 

Actors implicats: Ajuntament, empresa de jardineria,  
grup de voluntaris de Castellterçol. 
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Estratègia 3: Millora de l’accessibilitat a les fonts 
Programa 3.3: Tasques de manteniment 
Acció 3.3.3: Manteniment dels rètols indicadors 
Si es detecta algun rètol malmès, es repararà i en el cas que això no sigui  
possible es substituirà per un de nou. 
Fonts objectiu de l’aplicació de 
l’acció: 

Totes 

Termini d’execució/ implantació: Llarg 
Periodicitat Cada vegada que es detecti un rètol  

malmès 
Cost econòmic: Fins un màxim de 146 € per rètol en 

el 
Cas que aquest hagi de ser substituït  
(cost del rètol, transport i col·locació). 

Actors implicats: Ajuntament, empresa subministradora 
dels rètols i empresa responsable de 
la  
col·locació d’aquests. 

 
9.4- ESTRATÈGIA 4: MILLORA DE L’ESTRUCTURA 
ARQUITECTÒNICA I DELS SERVEIS DE LES FONTS 
 
Per tal de mantenir aquest patrimoni arquitectònic i natural, es proposa la 
restauració de l’estructura arquitectònica i el mobiliari d’algunes d’aquestes 
fonts, i la millora i el condicionament dels seus serveis. 
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Estratègia 4: Millora de l’estructura arquitectònica i dels serveis de les  
fonts 
Programa 4.1: Restauració l’estructura de les fonts 
Acció 4.1.1: Reconstrucció o rehabilitació de l’estructura de les fonts 
Es rehabilitaran les estructures de les fonts, els seus elements decoratius, així  
com també es substituiran o es repararan els brocs per tal de millorar el raig 
de 
les fonts. 
Fonts objectiu de l’aplicació de 
l’acció: 

Font de la Pineda 
Font de les Maioles 

Termini d’execució/ implantació: Mitjà 
Periodicitat Actuació puntual 
Cost econòmic: Font de la Pineda: 

Reparació del mur de pedra de la font 
+ reparació del cartell de rajola 
esmaltada+ reparació dels dos brocs  
existents a la font+ gestió de residus:  
3899,36 € 
Font de les Maioles: 
Reparació del cartell de rajola  
esmaltada: 101,25 € 

Actors implicats: Ajuntament, empresa constructora 
responsable de la reconstrucció/ 
rehabilitació de la font 

 
 
Estratègia 4: Millora de l’estructura arquitectònica i dels serveis de les  
fonts 
Programa 4.1: Restauració de l’estructura de les fonts 
Acció 4.1.2: Eliminació de pintades 
Es netejaran totes les pintades que hi hagi en la mateixa estructura de la font,  
en els elements decoratius d’aquesta o en estructures o cartells pròxims. 
Fonts objectiu de l’aplicació de 
l’acció: 

Font de la Pineda 

Termini d’execució/ implantació: Mitjà 
Periodicitat Actuació puntual 
Cost econòmic: Cost de l’esborrat de pintades: 23,84 

€ 
Actors implicats: Ajuntament, empresa especialitzada 

en l’eliminació de pintades i grafittis. 
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Estratègia 4: Millora de l’estructura arquitectònica i dels serveis de les  
fonts 
Programa 4.2: Manteniment de l’estructura de les fonts 
Acció 4.2.1: Control i tasques de manteniment 
Es realitzarà un control de estructures de les fonts i dels seus elements 
decoratius,  i  
es portaran a terme tasques de reparació quan algun element de la font hagi 
estat  
malmès. 
El grup de voluntaris de Castellterçol ha rehabilitat gairebé totes les fonts del 
terme i realitzen una vegada l’any tasques de manteniment d’aquestes. 
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Totes 

Termini d’execució/ implantació: Llarg 
Periodicitat Una vegada l’any 
Cost econòmic: Cost variable depenent de les 

tasques a desenvolupar. 
Actors implicats: Ajuntament, empreses responsables 

de la reconstrucció/rehabilitació, grup 
de  
voluntaris de Castellterçol 

 
Estratègia 4: Millora de l’estructura arquitectònica i dels serveis de les  
fonts 
Programa 4.3: Millora i/o condicionament dels serveis de les fonts 
Acció 4.3.1: Instal·lació de papereres a l’entorn de les fonts 
S’intal·laran papereres a l’entorn de les fonts. Les papereres seran de plàstic 
reciclat, el model Releu amb 3 papereres de 50 litres disposades en línia o en 
trèbol per recollida selectiva,o papereres unitaries de 50 litres, de l’empresa 
onadisrecicla. 

 
 Imatge.19: Paperera releu unitària de 50 litres. 
Font: onadisrecicla  
 
 
 
 

Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Totes 

Termini d’execució/ implantació: Curt 
Periodicitat Actuació puntual 
Cost econòmic: Cost unitari de papereres tipus trèbol 

+ col·locació: 471,19 € 
Cost unitari de papereres senzilles de 
50 litres + col·locació: 185,19 € 

Actors implicats: Ajuntament, empresa subministradora 
de les papereres (onadisrecicla) 
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Estratègia 4: Millora de l’estructura arquitectònica i dels serveis de les  
fonts 
Programa 4.3: Millora i/o condicionament dels serveis de les fonts 
Acció 4.3.2: Instal·lació de contenidors propers a les fonts 
S’intal·laran contenidors per la recollida selectiva d’envasos al costat dels 
contenidors de rebuig que ja es troben en zones properes a les fonts. I en  
aquelles que no n’hi hagi s’instal·laran aquests dos tipus de contenidors.  
Aquesta mesura s’aplicarà sobretot a les tres fonts més freqüentades per 
garrafaires, ja que s’ha detectat una quantitat important de plàstics en l’entorn 
d’aquestes fonts, sobretot provinents de les garrafes amb les que es fa 
provisió d’aigua.  
A la font de l’Alcantarilla es substituiran les dues papereres que hi ha a  
l’esplanada abans de baixar a la font, per contenidors. Aquestes papereres 
són 
del tot insuficients per la quantitat de brossa que s’hi acumula. A la font de les 
Maioles s’afegirà un contenidor groc al costat del de rebuig que hi ha a peu de 
carretera, igual que a la font del Prat del Pou on s’afegirà també aquest  
contenidor a l’esplanada on es deixen els cotxes, al costat del contenidor de  
rebuig. 
Tipus de contenidors: rectangulars de 1100 L de color groc i color verd amb 
tapa corba i 4 rodes. 

  
Imatge.20: Models de contenidors Distoc® segons normativa EN840 
Font: Distoc mediterráneo s.l. 
 
 
 
 
 
 

Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Font de les Maioles 
Font de l’Alcantarilla 
Font del Prat del Pou 

Termini d’execució/ implantació: Curt 
Periodicitat Actuació puntual 
Cost econòmic: Cost unitari dels contenidors 300€  
Actors implicats: Ajuntament, empresa subministradora 

dels contenidors. 
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Estratègia 4: Millora de l’estructura arquitectònica i dels serveis de les  
fonts 
Programa 4.3: Millora i/o condicionament dels serveis de les fonts 
Acció 4.3.3: Rehabilitació, millora i instal·lació de mobiliari urbà a l’entorn de 
les fonts 
Es restaurarà aquell mobiliari urbà que estigui deteriorat pel pas del temps o 
en males condicions a la font de les Maioles i el de les altres fonts en el cas 
que  
sigui necessari, encara que el mobiliari de les fonts de Castellterçol està en  
molt bon estat. 
S’instal·larà mobiliari urbà (taules i bancs, entre altres) a les fonts de Can  
Granada i de la Pineda que no tenen aquests serveis. 
Es realitzaran tasques de control i manteniment d’aquest mobiliari en totes les 
fonts. 
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Totes 

Termini d’execució/ implantació: Llarg 
Periodicitat Actuació puntual i control i 

manteniment  
1 vegada/any 

Cost econòmic: Font de Can Granada: 
Cost de dos bancs i una taula de 
fusta  
+ cost de la col·locació : 1091,87 € 
Font de la Pineda 
Cost de retirada de banc de pedra  
existent+ gestió de residus +  
col·locació de dos bancs de fusta:  
610,48 € 
Font de les Maioles: 
Retirada de banc i taula de pedra  
existents + gestió de residus +  
col·locació de dos bancs i una taula 
de fusta:  187,62 € 

Actors implicats: Ajuntament, empresa constructora i 
subministradora de mobiliari urbà. 
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9.5- ESTRATÈGIA 5: APROPAMENT DE LES FONTS A 
LA POBLACIÓ 
 
La divulgació de la informació és el factor clau per al coneixement d’aquest 
patrimoni natural i arquitectònic. Es defineixen diferents accions encaminades a 
la divulgació d’informació sobre espècies vegetals i fauna associada a aquestes 
fonts i el seu entorn, sobre la hidrogeologia de la zona i sobre dades 
socioculturals i històriques relacionades amb aquetes fonts. També es proposa 
l’elaboració de diferents itineraris que permetin apropar aquestes fonts a la 
població. 
 
Estratègia 5: Apropament de les fonts a la població 
Programa 5.1: Divulgació d’informació ambiental 
Acció 5.1.1: Instal·lació de cartells informatius sobre el respecte a l’entorn i a 
la  
font 
S’instal·laran rètols per tal de conscienciar a la població sobre el respecte a 
l’entorn. Els rètols poden ser del tipus: “Manteniu l’entorn net”, “Utilitzeu les 
papereres”... 
Aquests cartells poden ser els que proposa la Diputació de Barcelona de mida 
13x13 cm o 13x26cm encastats sobre el suport, enganxats a una base, plana 
o plegada, collada a la fusta.  
 
                                    

      
 Imatges.21 i 22: Rètols encastats. Font: Diputació de Barcelona. 
 
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Totes 

Termini d’execució/ implantació: Llarg 
Periodicitat Actuació puntual 
Cost econòmic: Cost unitari dels rètols +transport i  

instal·lació: 64,23 € 
 

Actors implicats: Ajuntament, DIBA; empresa  
responsable de la fabricació dels 
rètols, empresa responsable de la 
col·locació  
dels rètols. 
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Estratègia 5: Apropament de les fonts a la població 
Programa 5.1: Divulgació d’informació ambiental 
Acció 5.1.2: Instal·lació de cartells informatius sobre espècies vegetals i 
animals associades a la font i al seu entorn 
S’instal·laran rètols que continguin imatges i informació sobre les espècies  
vegetals i animals més representatives de l’entorn de la font. Es descriuran les 
principals característiques de l’espècie, si aquesta és autòctona o no, els  
ambients en els que viu i el paper que juga dins l’ecosistema fontinal.  
Aquests cartells poden ser els que proposa la Diputació de Barcelona de mida 
gran(91x91cm o 104x104 cm) plans i baixos, retolats en una sola cara o de  
tipus faristol de 91x 45,5cm o 104x52 cm, fixats sobre un suport de fusta.  
 

                                             
                                          Imatges 23 i 24 : Rètol tipus faristol  
                                                  Font: Diputació de Barcelona. 
 

                                            
                                           Imatge .25. i 26: Rètol gran baix  
                                                   Font: Diputació de Barcelona. 
   
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Totes 

Termini d’execució/ implantació: Mitjà 
Periodicitat Acció puntual 
Cost econòmic: Cost unitari dels rètols + transport i 

instal·lació: 358,42 € 
Actors implicats: Ajuntament, DIBA, empresa  

responsable de la fabricació dels 
rètols, empresa responsable de la 
col·locació  
dels rètols. 
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Estratègia 5: Apropament de les fonts a la població 
Programa 5.1: Divulgació d’informació ambiental 
Acció 5.1.3: Instal·lació de cartells informatius sobre hidrogeologia de la zona 
S’instal·laran rètols que continguin imatges i informació sobre els materials 
geològics i la geologia de la zona, el tipus d’aqüífer, les característiques  
d’aquest i la seva relació amb la formació de la font. 
Aquests cartells poden ser els que proposa la Diputació de Barcelona de mida 
gran(91x91cm o 104x104 cm) plans i baixos, retolats en una sola cara o de  
tipus faristol de 91x 45,5cm o 104x52 cm, fixats sobre un suport de fusta.  
 

                                              
                                          Imatges 23 i 24 : Rètol tipus faristol  
                                                  Font: Diputació de Barcelona 
 

                                              
                                                      Imatge 25 i 26: Rètol gran baix  
                                                      Font: Diputació de Barcelona
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Totes 

Termini d’execució/ implantació: Mitjà 
Periodicitat Actuació puntual 
Cost econòmic: Cost unitari dels rètols + transport i 

instal·lació: 358,42 € 
Actors implicats: Ajuntament, DIBA, empresa  

responsable de la fabricació dels 
rètols, empresa responsable de la 
col·locació 
dels rètols. 
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Estratègia 5: Apropament de les fonts a la població 
Programa 5.1: Divulgació d’informació ambiental 
Acció 5.1.4: Crear un programa d’itineraris a les fonts 
Es realitzaran itineraris per les fonts més representatives de cada terme  
municipal. Es tracta d’apropar la població a aquetes fonts amb un important  
valor natural, paisatgístic, cultural i històric. Aquest itinerari pot ser guiat o no i 
l’ajuntament s’encarregarà de la seva divulgació a través de tríptics de  
promoció turística i a través de la pàgina web de cada municipi.  
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Totes 

Termini d’execució/ implantació: Mitjà 
Periodicitat Acció puntual 
Cost econòmic: Cost dels tríptics ( 1500 unitats per  

municipi de 45X21 mm mida oberta) i 
confecció dels itineraris: 1366 € 

Actors implicats: Ajuntament, empresa responsable de  
la confecció dels itineraris, guia 
turístic 

 
 
Estratègia 5: Apropament de les fonts a la població 
Programa 5.2: Divulgació d’informació socio-cultural relacionada amb les fonts 
Acció 5.2.1: Instal·lació de cartells informatius sobre la història de les fonts 
S’instal·laran rètols que continguin imatges i informació sobre l’any de  
construcció, antics usos i dades històrico-culturals d’interès per cada una de 
les fonts. 
Aquests rètols poden ser els que proposa la Diputació de Barcelona de mida  
Gran (91x91cm o 104x104 cm) plans i baixos, retolats en una sola cara o de  
tipus faristol de 91x 45,5cm o 104x52 cm, fixats sobre un suport de fusta.  
 

                                            
                                                   Imatges 23 i 24: Rètol tipus faristol  
                                                   Font: Diputació de Barcelona 
 

                                             
                                                   Imatge 25 i 26: Rètol gran baix  
                                                   Font: Diputació de Barcelona  
 



 162

Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Totes 

Termini d’execució/ implantació: Mitjà 
Periodicitat Actuació puntual 
Cost econòmic: Cost unitari dels rètols + transport i 

instal·lació: 358,42 € 
Actors implicats: Ajuntament, DIBA, empresa  

responsable de la fabricació dels 
rètols, empresa responsable de la 
col·locació  
dels rètols. 

 
9.6- ESTRATÈGIA 6: ESTUDI DE LA RELACIÓ 
EXISTENT ENTRE LES FONTS I EL MEDI NATURAL 
 
Estratègia 6: Estudi de la relació existent entre les fonts i el medi natural 
Programa 6.1: Estudi de la relació de les fonts amb la vegetació fontinal 
Acció 6.1.1: Inventari sobre les espècies vegetals associades a les fonts 
Es realitzarà un inventari acurat sobre totes les espècies vegetals que es 
troben  
associades a l’entorn de les fonts. Una vegada realitzat aquest inventari es  
compararan aquestes espècies fonts amb les que no estan associades a les  
fonts per tal d’estudiar la possibilitat que la presència d’alguna de les espècies 
estigui directament lligada a l’existència de les fonts. 
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Totes 

Termini d’execució/ implantació: Llarg 
Periodicitat Actuació puntual 
Cost econòmic: Cost de l’empresa responsable de  

realitzar l’estudi: 10000- 12000 € 
Actors implicats: Ajuntament,  empresa responsable de 

la realització de l’estudi 
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Estratègia 6: Estudi de la relació existent entre les fonts i el medi natural 
Programa 6.2: Estudi de la relació de les fonts amb la fauna fontinal 
Acció 6.2.1: Inventari de la fauna associada a les fonts 
Es realitzarà un inventari acurat sobre totes les espècies animals que es trobin 
associades a l’entorn de les fonts. A partir d’aquí es compararan les espècies  
associades a les fonts d’aquelles espècies que no ho estan per tal de  
determinar la dependència d’algunes espècies a la presència de les fonts. Es 
posarà especial interès en els amfibis.  
Fonts objectiu de l’aplicació  de 
l’acció: 

Totes 

Termini d’execució/ implantació: Llarg 
Periodicitat Actuació puntual 
Cost econòmic: Cost de l’empresa responsable de  

realitzar l’estudi: 10000-12000 € 
Actors implicats: Ajuntament, empresa responsable de 

la realització de l’estudi 
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11- ACRÒNIMS I PARAULES CLAU 
ACA Agència Catalana de l’Aigua 
BOE Boletín Oficial del Estado 
CEE Comunitat Econòmica Europea 
DIBA Diputació de Barcelona 
DMPA Directiva Marc de l’Aigua 
DOCE Diari Oficial de la Unió Europea 
DOGC Diari Oficial de la Generalitat de CAtalunya 
FAO Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i l’Alimentació 
ICC Institut Cartogràfic de Catalunya 
IDA Ingesta Diària Admisible 
IGC Institut Geològic de Catalunya 
IVA Impost al Valor Afegit 
IRPF Impost sobre la Renta de les Persones Fisiques 
ITEC Institut Tecnològic de l’Edificació de Catalunya 
JECFA Comitè mixt FAO/OMS d’Experts en Additius Alimentaris 
OMS Organització Mundial de la Salut 
PVC Policlorur de vinil 
Ufc Unitats formadores de colònies 
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12-PRESSUPOST 
 
RECURSOS HUMANS 
Nº Hores 
redacció del 
projecte 
 

Salari redacció 
del projecte (€) 

Nº hores treball 
de  
camp 

Salari 
treball 
de camp 
(€) 

Total (€) 

312 3120  56 672   4464  
 
COSTOS EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
CONSUM ELÈCTRIC DELS EQUIPS 

Tipus d’equips 
Potencia 
unitària 
Watts/h 

Estimac
ió hores 

ús 

Estimació 
Kw/h 

Despesa 
econòmica 

(€) 
Total (€) 

Ordinador 
CPU 300 320 96 11,30 11,30
Monitor 30 320 9,6 1,130 1,130
Impressora 20 25 0,5 0,059 0,059
Mòdem 12 320 3,84 0,452 0,452
Il·luminació 
incandescent 60 160 9,6 1,130 1,130
        14,077
 
DESPESA TELEFÒNICA 
Tipus de telefonia Despesa econòmica (€) Total (€) 
Telefonia fixa                                             

180 
                                        

180 
Telefonia mòbil                                             

45 
                                         
45 

                                             225 
 
MATERIAL D’OFICINA 
Material d’oficina Quantitat Preu unitari Total (€) 
Paquet fulls                              

2 
                      
3,40 

                         
6,8 

CD’s                              
6 

                      
1,55 

                         
9,3 

Tinta impressora                              
4 

                     
20,20 

                       
80,8 

Material divers                            
19 

                         
103,7 
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TRANSPORT 
Transport Quantitat Preu unitari Total (€) 
Vehicle gasoil                654 Km              0,3 €/km                    196,2 
Peatges                          4                   1,75 €                          7 
                      203,2 
 
DIETES 
Nº 
dietes/persona 

Nº persones Preu dieta (€) Total (€) 

                         8                           1                         10                         80 
 
COSTOS DOCUMENT  
 Nº de documents Preu unitari (€) Total (€) 
Impressió del  
document  

                          4 31,25 125 

Enquadernació                           4 1,7 6,8 
   131,8 
 
Total                                                                                                  5221,78 € 
18% IVA                                                                                               939,92 € 
-15% IRPF                                                                                             783,27 € 
TOTAL                                                                                                5378,43  € 
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13-PROGRAMACIÓ TEMPORAL 
 
 DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG 
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Selecció de les fonts a 
estudiar 

                          
Definició dels objectius                           
Elaboració de la 
metodologia de treball 

                          
Recerca 
informació 
específica 

Biogeogràfica    
 

                       

Hidrogeològica                           
Legal                           
Antecedents                           

Treball de 
camp  

Mostrejos 
microbiològics 

                          

Comptatge i 
enquestes a 
usuaris 

                          

Mostrejos 
fisico-químics 

                          

Diagnosi ambiental de 
l’estat de les fonts 

                          
Propostes de millora                           
Conclusions                           
Redacció de la memòria 
final i de síntesi 
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14-ANNEXES 
 
14.1-DOCUMENTS ESCRITS COMPLEMENTARIS 
 
14.1.1-REIAL DECRET 140/2003 
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14.1.2-ENQUESTES 
 
ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: Can Granada 
POBLACIÓ: Bigues i Riells 
DATA:13/12/09 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 14 litres cada 2-3 dies 
 
 
2- Des de quina població ve? Bigues ( ve de casa seva amb cotxe) 
 
 
3- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Altres... 

 
 
4- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
5- Reparteix aigua a familiars? No 
 
6- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 6 persones. 
 
Altres observacions:  No tenen aigua de xarxa a casa seva. Tenen aigua de 
pou, però no els agrada el gust que té. Diu que és una aigua més greixosa. 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: ALCANTARILLA 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 13/12/09 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 35 LITRES/SETMANA 
 
 
2- Des de quina població ve?  MOIÀ 
 
 
3- Motiu pel que ve a buscar aigua? 

 
 Mal gust de l’aigua de la xarxa 

 
 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Altres... SÓN D’UCRAINA. AL SEU PAIS, SEMPRE HAVIEN ANAT A 

BUSCAR AIGUA A LES FONTS, PER BEURE. HI ANAVEN AMB ELS SEUS 
PARES. 
 
 
4- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
5- Reparteix aigua a familiars? NO 
 
6- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 3 PERSONES 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: PRAT DEL POU 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 21/11/09 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 15 LITRES CADA 4-5 DIES 
 
 
2- Des de quina població ve?  CASTELLTERÇOL (ha vingut caminant) 
 
 
3- Motiu pel que ve a buscar aigua? 

 
 Mal gust de l’aigua de la xarxa 

 
 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Altres... Mal gust de l’aigua de xarxa, sobretot a l’estiu quan es nota més 

el gust del clor. 
 
 
4- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
5- Reparteix aigua a familiars? No 
 
6- Quanta gent beu d’aquesta aigua? ? 
 
 
Altres: Comenta que aquesta font i la de l’alcantarilla no s’assequen mai . La 
de la Vinyota si que s’asseca a l’estiu. 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: PRAT DEL POU 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 16/1/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 24 litres 
 
2- Des de quina població ve?  CASTELLTERÇOL  
 
 
3- Motiu pel que ve a buscar aigua? 

 
 Mal gust de l’aigua de la xarxa 

 
 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Altres...  

 
 
4- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
5- Reparteix aigua a familiars? No 
 
6- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 3 
 
 
Altres:  
 
 
 
 
 
 



 196

 
ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: PRAT DEL POU 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 16/1/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 5 litres de forma esporàdica 
 
 
2- Des de quina població ve?  CASTELLTERÇOL 
 
 
3- Motiu pel que ve a buscar aigua? 

 
 Mal gust de l’aigua de la xarxa 

 
 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Altres...  

 
4- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
5- Reparteix aigua a familiars? No 
 
6- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 3 
 
 
Altres:  
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: PRAT DEL POU 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 16/1/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? Entre 8 i 16 litres 
 
 
2- Des de quina població ve?  CASTELLTERÇOL 
 
 
3- Motiu pel que ve a buscar aigua? 

 
 Mal gust de l’aigua de la xarxa 

 
 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Altres...  

 
 
4- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
5- Reparteix aigua a familiars? No 
 
6- Quanta gent beu d’aquesta aigua? De 2 a 4 
 
 
Altres:  
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: PRAT DEL POU 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 16/1/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 10 litres cada setmana 
 
 
2- Des de quina població ve?  CASTELLTERÇOL 
 
 
3- Motiu pel que ve a buscar aigua? 

 
 Mal gust de l’aigua de la xarxa 

 
 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Altres...  

 
 
4- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
5- Reparteix aigua a familiars? No 
 
6- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 3 
 
 
Altres:  
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: PRAT DEL POU 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 16/1/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 24 litres 
 
 
2- Des de quina població ve?  Barcelona (són fills de Castell i Sant Quirze) 
 
 
3- Motiu pel que ve a buscar aigua? 

 
 Mal gust de l’aigua de la xarxa 

 
 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Altres...  

 
 
4- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
5- Reparteix aigua a familiars? No 
 
6- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 2 
 
 
Altres:  
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: PRAT DEL POU 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 16/1/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? Entre 40 i 50 litres 
 
 
2- Des de quina població ve?  CASTELLTERÇOL 
 
 
3- Motiu pel que ve a buscar aigua? 

 
 Mal gust de l’aigua de la xarxa 

 
 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Altres...  

 
 
4- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
5- Reparteix aigua a familiars? No 
 
6- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 5 
 
 
Altres:  
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: MAIOLES 
POBLACIÓ: GALLIFA 
DATA: 16/1/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 40 litres 
 
 
2- Des de quina població ve?  SABADELL 
 
 
3- Motiu pel que ve a buscar aigua? 

 
 Mal gust de l’aigua de la xarxa 

 
 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Altres...  

 
 
4- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
5- Reparteix aigua a familiars? No 
 
6- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 1 
 
 
Altres:  
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: MAIOLES 
POBLACIÓ: GALLIFA 
DATA: 16/1/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 160 litres cada mes 
 
 
2- Des de quina població ve?  SABADELL 
 
 
3- Motiu pel que ve a buscar aigua? 

 
 Mal gust de l’aigua de la xarxa 

 
 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Altres...  

 
 
4- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
5- Reparteix aigua a familiars? No 
 
6- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 2 
 
 
Altres:  
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: MAIOLES 
POBLACIÓ: GALLIFA 
DATA: 16/1/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 48 litres 
 
 
2- Des de quina població ve?  GALLIFA 
 
 
3- Motiu pel que ve a buscar aigua? 

 
 Mal gust de l’aigua de la xarxa 

 
 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Altres... Posen massa clor a l’aigua de la xarxa. 

 
 
4- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
5- Reparteix aigua a familiars? No 
 
6- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 5 
 
 
Altres:  
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: MAIOLES 
POBLACIÓ: GALLIFA 
DATA: 13/2/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 96 litres 
 
2- Amb quina periodicitat ve? Cada dues setmanes 
 
3- Des de quina població ve?  SABADELL 
 
 
4- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Altres...  

 
 
5- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
6- Reparteix aigua a familiars? Si, a 3 persones 
 
7- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 4 
 
 
Altres: Quan raja poc l’aigua és més bona que quan raja molt després d’una 
tempesta 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: ALCANTARILLA 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 13/2/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 20 litres 
 
2- Amb quina periodicitat ve? Cada 8 dies 
 
3- Des de quina població ve?  Sant Feliu de Codines 
 
 
4- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Altres...  

 
 
5- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
6- Reparteix aigua a familiars? No 
 
7- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 4 
 
 
Altres:  
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: ALCANTARILLA 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 7/2/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 16 litres 
 
2- Amb quina periodicitat ve? Cada 15 dies-1 mes 
 
3- Des de quina població ve?  Castellterçol 
 
 
4- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Altres...  

 
 
5- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
6- Reparteix aigua a familiars? No 
 
7- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 2 
 
 
Altres:  
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: ALCANTARILLA 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 7/2/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 2 ampolles de 33 cl 
 
2- Amb quina periodicitat ve? És la primera vegada que venen 
 
3- Des de quina població ve?  Badalona 
 
 
4- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 

  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 
 
Altres...  

 
 
5- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
6- Reparteix aigua a familiars? No 
 
7- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 3 
 
 
Altres: Sempre venen per aquesta zona a buscar bolets. Avui han baixat a 
buscar aigua a la font perque sempre han sentit a parlar bé de l’aigua 
d’aquesta font. 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: MAIOLES 
POBLACIÓ: GALLIFA 
DATA: 21/3/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 21 litres 
 
2- Amb quina periodicitat ve? 1 vegada/mes 
 
3- Des de quina població ve?  Sant Feliu de Codines 
 
 
4- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Altres...  

 
 
5- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
6- Reparteix aigua a familiars? No 
 
7- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 7 
 
 
Altres: Han vingut a dinar a la font. Són equatorians. 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: MAIOLES 
POBLACIÓ: GALLIFA 
DATA: 21/3/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 4,5 litres 
 
2- Amb quina periodicitat ve? És la primera vegada que venen. 
 
3- Des de quina població ve?  Sabadell 
 
 
4- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 
 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Altres...  

 
 
5- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
6- Reparteix aigua a familiars? No 
 
7- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 3 
 
 
Altres:  
 
 
 
 



 210

 
PRIMAVERA 
ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: MAIOLES 
POBLACIÓ: GALLIFA 
DATA:11/4/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 5 garrafes de 8 litres. 40 litres total 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? 1 vegada al mes 
 
3- Des de quina població ve?  Bigues i Riells 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 1 any 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?....... 

 
Altres...Li agrada més el gust que té l’aigua en comparació a les fonts 

que hi ha a Bigues 
 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua? Tres persones 
 
9- Altres observacions: 
 



 211

ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: PRAT DEL POU 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 11/4/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 7 o 8 garrafes de 8-5 litres. Total entre 
64 i 40 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? 1 vegada al mes 
 
3- Des de quina població ve? Barcelona 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 20 anys 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 

 
 Mal gust de l’aigua de la xarxa 

 
 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?....... l’aigua de Barcelona 

provoca càncer i aquesta no. 
 

Altres... 
 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... per fer el cafè. 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua? Dues persones 
 
9- Altres observacions: Comenta que fa més de 100 anys que aquesta font no 
ha deixat de rajar. L’aigua té molta calç. No vol que es difongui la situació de la 
font perque no es massifiqui. 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: PRAT DEL POU 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 11/4/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 10 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Cada 3 setmanes 
 
3- Des de quina població ve? Sant Feliu de Codines 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 7 anys 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?....... Pel ronyó. Te menys 

calç que la de Sant Feliu 
 

Altres... 
 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 2 persones 
 
9- Altres observacions: 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: ALCANTARILLA 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 11/4/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 15,5 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Cada 3 setmanes 
 
3- Des de quina població ve? Sant Feliu de Codines 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Fa 10 anys 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?....... 

 
Altres... 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 4 persones 
 
9- Altres observacions: Havien anat a buscar aigua a la font del Remei de 
Caldes de Montbui fins que l’Ajuntament va posar un cartell d’”aigua sense 
garanties sanitaries”. 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: ALCANTARILLA 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 11/4/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 8 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Una vegada al mes 
 
3- Des de quina població ve? Badalona 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Fa 20 anys 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?....... 

 
Altres... 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 2 persones 
 
9- Altres observacions:  
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: ALCANTARILLA 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 11/4/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 20 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? 1 cop a la setmana 
 
3- Des de quina població ve? Sant Quirze Safaja 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Fa 8 anys 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?....... 

 
Altres... 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 2 persones 
 
9- Altres observacions: Tenen aigua de pou a casa seva. Van fer analitzar 
l’aigua i els van dir que no era apta pel consum humà. Abans de conectar-se a 
la xarxa prefereixen venir a buscar aigua a la font.  
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: PINEDA 
POBLACIÓ: BIGUES I RIELLS 
DATA: 24/4/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 18 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Una vegada al mes. 
 
3- Des de quina població ve? Barcelona (Té una casa a Riells i puja els caps 
de setmana). 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 15 anys 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 

 
 Mal gust de l’aigua de la xarxa 

 
 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?....... 

 
Altres... 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 3 
 
9- Altres...No es creu a l’administració sobre dades que donen de nitrats de 
l’aigua de la xarxa ni tampoc sobre la qualitat de l’aigua de la font. Abans 
anava a buscar aigua a una altra font de Riells però el gust d’aquesta li agrada 
més. 



 217

ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: MAIOLES 
POBLACIÓ: GALLIFA 
DATA: 24/4/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 32 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Una vegada a la setmana. 
 
3- Des de quina població ve? Sant Llorenç Savall. 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 30 anys 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?.......Va bé pel ronyó. 

 
Altres... 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 4-5 
 
9- Altres...Quan hi va haver l’incendi el 2003, l’aigua rajava tèrbola i feia olor de 
fumat. Al cap d’un any ja tornava a sortir clara. Alguna vegada la font ha deixat 
de rajar després de molta sequera. Comenta que hi venia un valencià a buscar 
aigua en gran quantitat per vendre-la. Diuen que al gorg hi ha una tortuga 
d’aigua però que ell mai ha vist. 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: ALCANTARILLA 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 24/4/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 24 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Una vegada a la setmana. 
 
3- Des de quina població ve? Barcelona  
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 6 anys 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?....... 

 
Altres... 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 4 
 
9- Altres... 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: ALCANTARILLA 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 24/4/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 112 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Una vegada al mes. 
 
3- Des de quina població ve? Barcelona  
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 20 anys 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?....... 

 
Altres... 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? Si, la meitat 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 4 
 
9- Altres... 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: ALCANTARILLA 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 24/4/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 48 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Una vegada cada 15 dies. 
 
3- Des de quina població ve? Castellterçol 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 40 anys 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?....... 

 
Altres... 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 3 
 
9- Altres...L’aigua clorada li fa mal a l’estómag. L’aigua de la font del Prat del 
Pou i aquesta tenen gust diferent. Havia sigut pagès i diu que l’excedent de 
purins de les granges de la comarca s’aboquen directament als camps i no es 
porten a cap planta depuradora. 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: MAIOLES 
POBLACIÓ: GALLIFA 
DATA: 25/4/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 32 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Una vegada cada 15 dies. 
 
3- Des de quina població ve? Sabadell 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 40 anys 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?......És bona pel ronyó. 

 
Altres... 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua? Entre 2 i 6. Unes 4 de mitjana. 
 
9- Altres... 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: MAIOLES 
POBLACIÓ: GALLIFA 
DATA: 25/4/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 72 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Una vegada al mes. 
 
3- Des de quina població ve? Sabadell 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 15 anys 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?...... 

 
Altres... 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 3. 
 
9- Altres...També van a altres fonts a buscar aigua, a Castellar del Vallès i a 
Sant Hilari Sacalm. És una manera de passar el diumenge. 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: MAIOLES 
POBLACIÓ: GALLIFA 
DATA: 25/4/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 12 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? No havien vingut des del 2003 que 
es va cremar el bosc. 
3- Des de quina població ve? Mollet. 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 15 anys 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?......És bona pel ronyó. 

 
Altres... 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua? 3. 
 
9- Altres... 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: MAIOLES 
POBLACIÓ: GALLIFA 
DATA: 25/4/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 60 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Una vegada a la setmana. 
 
3- Des de quina població ve? Sant Feliu de Codines. 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 2-3 mesos. 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?...... 

 
Altres... 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua?  6.  
 
9- Altres... Abans no en bevien perque els havien dit que l’aigua era dolenta. 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: PRAT DEL POU 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 8/5/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 16 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? 2 vegades a la setmana. 
 
3- Des de quina població ve? Castellterçol 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 65 anys. 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?...... 

 
Altres... 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua?  6.  
 
9- Altres... Fa uns 20-25 anys que la gent de fora ve a buscar aigua amb 
garrafes. 
 
 
 



 226

ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: PRAT DEL POU 
POBLACIÓ: CASTELTERÇOL 
DATA: 8/5/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 16 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Una vegada a la setmana. 
 
3- Des de quina població ve? Castellterçol 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 15 anys. 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?...... 

 
Altres... L’aigua de la xarxa té molt gust de clor, sobretot a l’estiu. 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua?  3.  
 
9- Altres... Aquesta font no ha deixat mai de rajar. A la font de l vinyota no hi va 
gairebé ningú a buscar aigua per que queda apartada. Abans, quan hi havia el 
vapor si que hi anava gent. És una font que s’asseca quan hi ha sequera. 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: PRAT DEL POU 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 15/5/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 50 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Cada 10 dies. 
 
3- Des de quina població ve? Collsuspina. 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 2 mesos. 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?...... 

 
Altres...Viu en una masia que no té aigua de xarxa i no és potable. És 

aigua de pluja 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua?  2.  
 
9- Altres... Abans vivia a Castellterçol i per això ve a buscar aigua d’aquesta 
font. 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: PRAT DEL POU 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 15/5/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 23 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Una vegada a la setmana a l’estiu 
i 3 vegades durant tot l’hivern. 
3- Des de quina població ve? Lliçà d’Amunt. 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 8 anys. 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  (plom a les 
canonades). 

 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 
 

Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?...... 

 
Altres... 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No. A vegades venen coneguts a 
buscar aigua. 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua?  Entre 5 i 15.  
 
9- Altres... 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: MAIOLES 
POBLACIÓ: GALLIFA 
DATA: 15/5/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 45 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Cada 1,5 mesos. 
 
3- Des de quina població ve? Sabadell. 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 3 anys. 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?...... 

 
Altres... 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua?  2.  
 
9- Altres...  
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: MAIOLES 
POBLACIÓ: GALLIFA 
DATA: 15/5/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 16 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Una vegada a la setmana. 
 
3- Des de quina població ve? Sant Llorenç Savall. 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 20 anys. 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?...... 

 
Altres...L’aigua de la xarxa porta clor. La de la font té més bon gust. 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua?  2.  
 
9- Altres... Agafa aigua de la font central perquè l’aigua no està tan remoguda 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: MAIOLES 
POBLACIÓ: GALLIFA 
DATA: 6/5/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 35 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Cada 15 dies. 
 
3- Des de quina població ve? Sant Feliu de Codines. 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 1 mes. 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?...... 

 
Altres.. 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua?  2.  
 
9- Altres... 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: MAIOLES 
POBLACIÓ: GALLIFA 
DATA: 6/5/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 80 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? Cada 15 dies. 
 
3- Des de quina població ve? Sant Quirze del Vallès. 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 6 mesos. No havia tornat des 
que es va cremar 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 

 
 Mal gust de l’aigua de la xarxa 

 
 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?...... 

 
Altres..estalvi econòmic. Tenir una activitat que li permet sortir. 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua?  4.  
 
9- Altres... 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: PRAT DEL POU 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 12/5/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 10 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? 2 vegades/setmana. 
 
3- Des de quina població ve? Castellterçol 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 52 anys 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?...... 

 
Altres.. 

 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua?  8.  
 
9- Altres...Viu al castell. Ha vingut caminant 
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ENQUESTA USUARIS DE LES FONTS 
 
FONT: PRAT DEL POU 
POBLACIÓ: CASTELLTERÇOL 
DATA: 12/5/10 
 
1-Guantes garrafes se’n du cap a casa? 15 litres 
 
2-Amb quina periodicitat ve a buscar aigua? 1 vegada/setmana. 
 
3- Des de quina població ve? Castellterçol. 
 
4- Des de quan ve a buscar aigua? Des de fa 30 anys 
 
5- Motiu pel que ve a buscar aigua? 
 

 Mal gust de l’aigua de la xarxa 
 

 Poca confiança en la qualitat de l’aigua de la xarxa  
 
 Per tradició (pares, avis,… sempre hi han vingut) 

 
Bona qualitat de l’aigua de la font 
  
El menjar cuit amb aigua sense clor és millor i té més bon gust 

 
Propietats beneficioses per la salut. Quines?...... 

 
Altres..És una distracció venir a buscar aigua a la font. Sempre hi troba 

algú amb qui fer petar la xerrada. 
 
6- Quina utilitat li dóna a l’aigua?  

 
 Per cuinar 

 
 Per beure 
 
 Per ambdues coses 

 
 Altres... 

 
 
7- Reparteix aigua a familiars i coneguts? No 
 
8- Quanta gent beu d’aquesta aigua?  3.  
 
9- Altres... 
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14.1.3-FITXES DE CARACTERITZACIÓ DE LES FONTS 
 
NOM: FONT DE L’ALCANTARILLA O DEL PONTARRÓ 
SITUACIÓ 
Municipi: Castellterçol 
 
Coordenades UTM: x: 428090m 
                                y: 4620723m 
 
Orientació N-NO 
Altitud (m): 630 msm 
Conca a la que drena: 

 Besós 
 Llobregat: 

 
 
CARACTERITZACIÓ 
Descripció de la font 
Descripció general: 

 Construïda 
 Sense construir 

Tipus de brollador: 
 Tub 
 Aixeta normal 
 Aixeta presto® 
 No té aixeta ni tub 

Condicionament i serveis 
 Banc 
 Taula 
 Aparcament 
  Àrea de pic-nic 
 Elements decoratius 
 Vista panoràmica 
 Altres_Llosa al costat de la font per deixar-hi les garrafes 
 Paperera 

 Contenidor  
 Petita de parc  
  Bossa industrial 

 
Estat de conservació 
 1 2 3 4 5 
Estat de neteja       
Estat de vegetació intrusiva       
Estat de les estructures       
Presència de pintades       
Diagnosi general       
Elements pròxims(distància en metres) 

 Fosses sèptiques 
 Abocadors industrials 
 Camps 
 Ramaderia intensiva 
 Ramaderia extensiva 
 Carreteres 
 Urbanització 
 Masia 
 Altres______________ 

ACCESSIBILITAT 
Tipus de pista 

 Corriol  
 Camí ample 
 Pista forestal 
 Carretera asfaltada 
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Permet el pas d’un turisme? 
 Si 
 No 

Mitjà de transport 
 A peu 
 En bicicleta 
 A cavall 
 En cotxe i a peu 

 En cotxe 
 En tot terreny 
 En moto 
 En cotxe tot terreny i a peu 

Dificultat d’accés 
 Baixa 

 Mitjana 
 Alta 

Senyalització 
Senyalització mitjançant cartells 

 Si 
 No 

Senyalització en el mapa topogràfic 
 Si 
 No 

Freqüència de la senyalització 
 Alta 
 Mitjana 
 Baixa 

 1 2 3 4 5 
Estat           
Fiabilitat           
 
FLORA I FAUNA 
Flora relacionada directament amb la font: 
Molses 
Hepàtica (Pellia endiviifolia) 
 
Vegetació propera al curs d’aigua 
Arbòria 
Avellaner (Corylus avellana) 
Pollancre (Populus nigra) 
 

Arbustiva Lianoide: 
Heura 
(Hedera 
helix) 

Herbàcia 
Botó d’or (Ranunculus 
repens) 
Cua de cavall (Equisetum 
telmateia) 
Herba de Sant Robert 
(Geranium robertianum) 

Vegetació més allunyada del curs d’aigua 
Arbòria 
Acàcia falsa (Robinia 
pseudoacacia) 
Alzina (Quercus ilex) 
Roure martinenc (Quercus 
humilis) 
Pi roig (Pinus sylvestris) 
 
 

Arbustiva 
Boix (Buxus 
sempervirens) 
Esbarzer 
(Rubus 
ulmifolius) 

Arbustiva 
Lianoide: 

Herbàcia 
Ortiga (Urtica dioica) 
Maduixera (Fragaria vesca) 
Herba fetgera (Anemone 
hepatica) 
Violeta (Viola alba) 
Graminies 

Fauna 
Ornitofauna 
Pit roig 
(Erithacus 
rubecula) 
Cuereta 
torrentera 
(Motacilla 
cinerea) 

Herpetofauna Mastofauna Ictiofauna Fauna 
invertebrada: 
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AIGUA 
Color Gust 

 Transparent 
 Amb to 

 Sense gust 
 Ferrós 
 Clorat 
 Altres_________ 

Olor 
 De productes químics 
 Aigües residuals 
 Sense olor 
 Altres_______ 

Control sanitari Senyalització sobre la qualitat 
 Si amb freqüència_____ 
 No  

 Sense placa 
 Apta pel consum humà 
 No apta pel consum humà 
 Aigua sense garanties sanitàries 
 Altres_Placa col·locada a finals 

d’abril de 2010 
Mesures d’estalvi d’aigua 

 Aixeta 
 Abeurador 
 Bassa 
 Altres_______ 

Origen de l’aigua Evaquació de l’aigua 
 Aqüífer 
 Xarxa 

 Riera______ 
 Torrent de la Guineu 
 Altres__________ 

 
 
OBSERVACIONS 
 
Font restaurada el 19 de febrer de 2004 per el grup de voluntaris de Castellterçol que 
s’encarreguen de mantenir i restaurar les fonts i les poues del terme. 
 
Al mes de febrer de 2010 han arreglat el camí de baixada a la font. L’han eixamplat i hi ha 
posat grava. 
 
La placa “d’aigua sense garantia sanitària” ha estat col·locada a finals d’aquest mes d’abril a 
instància del grup de voluntaris de Castellterçol.  
 
 
 
DADES SOCIOCULTURALS I HISTÒRIQUES 
Any construcció: 
Usos passats Usos actuals 

 Excursionista 
 Garrafaire 
 Regadiu 
 Domèstic 
 Ramader 
 Recreatiu 
 Cap ús conegut 
 Altres________ 

 Excursionista 
 Domèstic 
 Garrafaire 
 Ramader 
 Regadiu 
 Recreatiu 
 Cap ús conegut 
 Altres______ 

Curiositats 
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NOM: FONT DE LA VINYOTA 
SITUACIÓ 
Municipi: Castellterçol 
 
Coordenades UTM: x: 427696m 
                                y: 4623845m 
 
Orientació N-NO 
Altitud (m): 630 msm 
Conca a la que drena: 

 Besós 
 Llobregat: 

 
 
CARACTERITZACIÓ 
Descripció de la font 
Descripció general: 

 Construïda 
 Sense construir 

Tipus de brollador: 
 Tub 
 Aixeta normal 
 Aixeta pressto 
 No té aixeta ni tub 

Condicionament i serveis 
 Banc 
 Taula 
 Aparcament 
  Àrea de pic-nic 
 Elements decoratius 
 Vista panoràmica 
 Altres_ 
  Paperera 

 Contenidor  
 Petita de parc  
  Bossa industrial 

 
Estat de conservació 
 1 2 3 4 5 
Estat de neteja       
Estat de vegetació intrusiva       
Estat de les estructures       
Presència de pintades       
Diagnosi general       
Elements pròxims(distància en metres) 

 Fosses sèptiques 
 Abocadors industrials 
 Camps 
 Ramaderia intensiva 
 Ramaderia extensiva 
 Carreteres 
 Urbanització 
 Masia 
 Altres______________ 

ACCESSIBILITAT 
Tipus de pista 

 Corriol  
 Camí ample 
 Pista forestal 
 Carretera asfaltada 

Permet el pas d’un turisme? 
 Si 
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 No 
Mitjà de transport 

 A peu 
 En bicicleta 
 A cavall 
 En cotxe i a peu 

 En cotxe 
 En tot terreny 
 En moto 
 En cotxe tot terreny i a peu 

Dificultat d’accés 
 Baixa 
 Mitjana 
 Alta 

Senyalització 
Senyalització mitjançant cartells 

 Si 
 No 

Senyalització en el mapa topogràfic 
 Si 
 No 

Freqüència de la senyalització 
 Alta 
 Mitjana 
 Baixa 

 1 2 3 4 5 
Estat           
Fiabilitat           
 
FLORA I FAUNA 
Flora relacionada directament amb la font: 
Molses i algues 
 
Vegetació propera al curs d’aigua 
Arbòria 
Pollancre (Populus nigra) 
Plataner (Platanus 
hyspanica) 
Sarga (Salix elaeagnos) 
Avellaner (Corylus avellana) 
 

Arbustiva Arbustiva 
Lianoide: 
Heura 
(Hedera 
helix) 

Herbàcia 
Botó d’or (Ranunculus 
repens) 
Cua de cavall petita 
(Equisetum arvense) 

Vegetació més allunyada del curs d’aigua 
Arbòria 
Blada (Acer opalus) 
Auró negre (Acer 
monspessulanum) 
Roure martinenc (Quercus 
humilis) 
Pi roig (Pinus sylvestris) 
 
 

Arbustiva 
Boix (Buxus 
sempervirens) 
Ginebre 
(Juniperus 
communis) 
Tortellatge 
(Viburnum 
lantana) 
Roser caní 
(Rosa canina) 
Arç blanc 
(Crataegus 
monogyna) 
Coronil·la 
boscana 
(Coronilla 
emerus 
subsp. 
Emerus) 

Lianoide: Herbàcia 
Maduixera (Fragaria vesca) 
Herba fetgera (Anemone 
hepatica) 
Violeta (Viola alba) 
Graminies 

Fauna 
Ornitofauna 
Cucut (Cuculus 
canorus). 

Herpetofauna Mastofauna Ictiofauna Fauna 
invertebrada: 
Sabaters 
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Garsa (Pica 
pica). 
Tudó (Columba 
palumbus) 
Altres ocells 
que no ha estat 
possible 
identificar pel 
seu cant. 

(Aquarius najas) 
 

 
 
AIGUA 
Color Gust 

 Transparent 
 Amb to 

 Sense gust 
 Ferrós 
 Clorat 
 Altres_________ 

Olor 
 De productes químics 
 Aigües residuals 
 Sense olor 
 Altres_______ 

Control sanitari Senyalització sobre la qualitat 
 Si amb freqüència_____ 
 No  

 Sense placa 
 Apta pel consum humà 
 No apta pel consum humà 
 Aigua sense garanties sanitàries 
 Altres_Placa col·locada a finals 

d’abril de 2010 
Mesures d’estalvi d’aigua 

 Aixeta 
 Abeurador 
 Bassa 
 Altres_______ 

Origen de l’aigua Evaquació de l’aigua 
 Aqüífer 
 Xarxa 

 Riera de Fontscalents 
 Torrent  
 Altres__________ 

 
 
OBSERVACIONS 
 
La placa d’aigua sense garantia sanitària ha estat col·locada a finals d’aquest mes d’abril a 
instància del grup de voluntaris de Castellterçol que s’encarreguen de mantenir  i restaurar les 
fonts i les poues del terme.  
 
A aquesta font no hi va gairebé ningú a buscar aigua perquè queda bastant apartada. Abans, 
quan hi havia el vapor si que hi anava més gent. 
 
És una font que s’asseca quan hi ha molta sequera 
 
 
 
DADES SOCIOCULTURALS I HISTÒRIQUES 
Any construcció: 
Usos passats Usos actuals 

 Excursionista 
 Garrafaire 
 Regadiu 

 Excursionista 
 Domèstic 
 Garrafaire 
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 Domèstic 
 Ramader 
 Recreatiu 
 Cap ús conegut 
 Altres________ 

 Ramader 
 Regadiu 
 Recreatiu 
 Cap ús conegut 
 Altres______ 

Curiositats 
Queda prop de la poua del Molí Nou. 
Abans era una font abundosa però fa uns quants anys que ha anat a la baixa i gairebé s’ha 
perdut.  
Antigament, era la font típica d’anar-hi per la festa major a fer-hi la tornaboda i a berenar-hi. 
Sota la font hi passa la riera on fa anys, fins a la dècada dels vuitanta s’hi podia agafar crancs, 
espècie desapareguda ja fa temps. (Capdevila,J. 2003) 
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NOM: FONT DEL PRAT DEL POU 
SITUACIÓ 
Municipi: Castellterçol 
 
Coordenades UTM: x: 426555m 
                                y: 4621702m 
 
Orientació N-NO 
Altitud (m): 716 msm 
Conca a la que drena: 

 Besós 
 Llobregat: 

 
 
CARACTERITZACIÓ 
Descripció de la font 
Descripció general: 

 Construïda 
 Sense construir 

Tipus de brollador: 
 Tub 
 Aixeta normal 
 Aixeta pressto 
 No té aixeta ni tub 

Condicionament i serveis 
 Banc 
 Taula 
 Aparcament 
  Àrea de pic-nic 
 Elements decoratius 
 Vista panoràmica 
 Altres_ 
  Paperera: 
 Contenidor  
 Petita de parc  
  Bossa industrial 

 
Estat de conservació 
 1 2 3 4 5 
Estat de neteja       
Estat de vegetació intrusiva       
Estat de les estructures       
Presència de pintades       
Diagnosi general       
Elements pròxims(distància en metres) 

 Fosses sèptiques 
 Abocadors industrials 
 Camps 
 Ramaderia intensiva 
 Ramaderia extensiva 
 Carreteres 
 Urbanització 
 Masia 
 Altres_Horts i vivers. 

ACCESSIBILITAT 
Tipus de pista 

 Corriol  
 Camí ample 
 Pista forestal 
 Carretera asfaltada 

Permet el pas d’un turisme? 
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 Si 
 No 

Mitjà de transport 
 A peu 
 En bicicleta 
 A cavall 
 En cotxe i a peu 

 En cotxe 
 En tot terreny 
 En moto 
 En cotxe tot terreny i a peu 

Dificultat d’accés 
 Baixa 
 Mitjana 
 Alta 

Senyalització 
Senyalització mitjançant cartells 

 Si 
 No 

Senyalització en el mapa topogràfic 
 Si 
 No 

Freqüència de la senyalització 
 Alta 
 Mitjana 
 Baixa 

 1 2 3 4 5 
Estat           
Fiabilitat           
 
FLORA I FAUNA 
Flora relacionada directament amb la font: 
Molses i algues 
Falgueres: Falzia roja (Asplenium trichomanes) 
 
Vegetació  
Arbòria 
Pollancre (Populus nigra) 
Pi roig (Pinus sylvestris) 
Roure martinenc (Quercus 
pubescens) 
Alzina (Quercus ilex) 
Om (Ulmus minor) 
Saüc (Sambucus nigra) 
Negundo (Acer negundo) 
 

Arbustiva 
Arç blanc 
(Crataergus 
monogyna) 

Lianoide: 
Heura 
(Hedera 
helix) 

Herbàcia 
Botó d’or (Ranunculus 
repens) 
Ortiga (Urtica dioica) 
Graminies 

Fauna 
Ornitofauna 
Oreneta 
cuablanca 
(Delichon 
urbica) 
Tudó (Columba 
palumbus) 
Pit roig 
(Erithacus 
rubecula) 
Cucut (Cuculus 
canorus) 

Herpetofauna 
Sargantana de 
paret (Podarcis 
hispanica) 

Mastofauna Ictiofauna Fauna 
invertebrada: 
 

 
 
AIGUA 
Color Gust 

 Transparent 
 Amb to 

 Sense gust 
 Ferrós 
 Clorat 
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 Altres_________ 

Olor 
 De productes químics 
 Aigües residuals 
 Sense olor 
 Altres_______ 

Control sanitari Senyalització sobre la qualitat 
 Si amb freqüència_____ 
 No  

 Sense placa 
 Apta pel consum humà 
 No apta pel consum humà 
 Aigua sense garanties sanitàries 
 Altres_Placa col·locada a finals 

d’abril de 2010 
Mesures d’estalvi d’aigua 

 Aixeta 
 Abeurador 
 Bassa 
 Altres_______ 

Origen de l’aigua Evaquació de l’aigua 
 Aqüífer 
 Xarxa 

 Riera  
 Torrent del Castell 
 Altres__________ 

 
 
OBSERVACIONS 
 
Durant el mes de febrer de 2010 es va arreglar l’esplanada que hi ha a pocs metres de la font, 
on hi aparquen els cotxes, posant-hi grava. 
 
La placa d’aigua sense garantia sanitària ha estat col·locada a finals d’aquest mes d’abril a 
instància del grup de voluntaris de Castellterçol que s’encarreguen de mantenir  i restaurar les 
fonts i les poues del terme. A finals del mes de maig han tret la placa. 
 
Les taules estan fetes amb les moles del Molí Nou de Castellterçol. Les hi van posar quan van 
arreglar l’esplanada del davant de la font cap als anys setanta. Abans l’esplanada era un hort i 
a la font s’hi arribava per un corriol. 
En fer aquesta esplanada va aparèixer una deu d’aigua entremig de les esquerdes de les 
roques del talús del fons, es va canalitzar i es va construir una altra font més petita. 
 
Font que té uns tres-cents anys de vida, ja que en l’època dels Peraires (antic gremi de la 
indústria llanera que hi havia a la zona) al segle XVIII, ja s’esmenta aquesta font. 
 
Anys enrera, a les tardes d’estiu, solia estar sempre plena d’infants i mainaderes que portaven 
la canalla a passar la tarda allí. 
 
Avui és freqüent de trobar-hi estiuejants amb quatre, sis o fins a una dotzena de garrafes, que 
fan provisió d’aigua per a tota la setmana. 
L’aigua era molt abundosa anys enrera, però ha anat minvant el cabal amb el pas dels anys i 
en èpoques de sequera persistent arriba a rajar un rajolí molt prim. 
S’hi atura molta gent que ve de caminar de Sant. Julià, de fer excursions o que ve tot 
passejant del poble a passar-hi el matí o la tarda. 
 
La font no ha deixat mai de rajar, tot i que en èpoques de gran sequera fa un raig molt petit. 
 
DADES SOCIOCULTURALS I HISTÒRIQUES 
Any construcció: documentada ja al segle XVIII 
Usos passats Usos actuals 

 Excursionista  Excursionista 
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 Garrafaire 
 Regadiu 
 Domèstic 
 Ramader 
 Recreatiu 
 Cap ús conegut 
 Altres________ 

 Domèstic 
 Garrafaire 
 Ramader 
 Regadiu 
 Recreatiu 
 Cap ús conegut 
 Altres______ 

Curiositats 
 
Fa uns 50-60 anys que ja hi venien amb el càntir a menjar-hi xocolata. 
 
Fa uns 50 anys (20-25?) que hi ve gent de fora a buscar-hi aigua amb garrafes. 
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NOM: FONT DE LES MAIOLES 
SITUACIÓ 
Municipi: Gallifa 
 
Coordenades UTM: x: 424962m 
                              y: 4616276m 
 
Orientació N-NE 
Altitud (m): 560 msm 
Conca a la que drena: 

 Besós 
 Llobregat: 

 
 
CARACTERITZACIÓ 
Descripció de la font 
Descripció general: 

 Construïda 
 Sense construir 

Tipus de brollador: 
 Tub 
 Aixeta normal 
 Aixeta pressto 
 No té aixeta ni tub 

Condicionament i serveis 
 Banc 
 Taula 
 Aparcament 
  Àrea de pic-nic 
 Elements decoratius 
 Vista panoràmica 
 Altres_ 
  Paperera 

 Contenidor  
 Petita de parc  
  Bossa industrial 

 
Estat de conservació 
 1 2 3 4 5 
Estat de neteja     
Estat de vegetació intrusiva       
Estat de les estructures       
Presència de pintades       
Diagnosi general       
Elements pròxims(distància en metres) 

 Fosses sèptiques 
 Abocadors industrials 
 Camps 
 Ramaderia intensiva 
 Ramaderia extensiva 
 Carreteres 
 Urbanització 
 Masia 
 Altres______________ 

ACCESSIBILITAT 
Tipus de pista 

 Corriol  
 Camí ample 
 Pista forestal 
 Carretera asfaltada 

Permet el pas d’un turisme? 
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 Si 
 No 

Mitjà de transport 
 A peu 
 En bicicleta 
 A cavall 
 En cotxe i a peu 

 En cotxe 
 En tot terreny 
 En moto 
 En cotxe tot terreny i a peu 

Dificultat d’accés 
 Baixa 
 Mitjana 
 Alta 

Senyalització 
Senyalització mitjançant cartells 

 Si 
 No 

Senyalització en el mapa topogràfic 
 Si 
 No 

Freqüència de la senyalització 
 Alta 
 Mitjana 
 Baixa 

 1 2 3 4 5 
Estat           
Fiabilitat           
 
FLORA I FAUNA 
Flora relacionada directament amb la font: 
Molses i algues 
Falgueres: Adiantum capillus-veneris 
Hepàtica: Pellia endiviifolia 
Vegetació propera al curs d’aigua 
Arbòria 
Pollancre (Populus nigra) 
Plataner (Platanus 
hyspanica) 
Salze (Salix alba) 
Tiler (Tilia platyphylos) 
 

Arbustiva 
Esbarzer 
(Rubus 
ulmifolius) 
 

Arbustiva 
Lianoide: 
Heura 
(Hedera 
helix) 

Herbàcia 
Botó d’or (Ranunculus 
repens) 
Cua de cavall petita 
(Equisetum arvense) 
Jonc boval (Scirpus 
holoschoenus) 

Vegetació més allunyada del curs d’aigua 
Arbòria 
Roure martinenc (Quercus 
humilis) 
Pi blanc (Pinus hapelensis) 
Alzina (Quercus ilex) 
Avellaner (Corylus avellana) 
 

Arbustiva 
Boix (Buxus 
sempervirens) 
Gòdua 
(Sarothamnus 
scoparius) 
Garric 
(Quercus 
coccifera) 
Marfull 
(Viburnum 
tinus) 
Roldor 
(Coriaria 
myrtifolia) 
Esparreguera 
(Asparagus 
acutifolius) 
Arç blanc 
(Crataegus 
monogyna) 
Arboç 
(Arbutus 

Lianoide: 
Rogeta 
(Rubia 
peregrina) 
Arítjol 
(Smilax 
aspera) 
Lligabosc 
(Lonicera 
implexa) 

Herbàcia 
Maduixera (Fragaria vesca) 
Herba fetgera (Anemone 
hepatica) 
Violeta (Viola alba) 
Graminies 
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unedo) 
Galzeran 
(Ruscus 
aculeatus) 
 

Fauna 
Ornitofauna 
Ànec collverd 
(Anas 
platyrhynchos) 
Cuereta 
torrentera 
(Motacilla alba) 
 

Herpetofauna 
Granota verda o 
comuna (Rana 
perezi)) 
Tortuga d’aigua 
(Mauremys 
caspica) 

Mastofauna Ictiofauna 
Barb (Barbus 
barbus) 

Fauna 
invertebrada: 
Sabaters 
(Aquarius najas) 
 

 
 
AIGUA 
Color Gust 

 Transparent 
 Amb to 

 Sense gust 
 Ferrós 
 Clorat 
 Altres_________ 

Olor 
 De productes químics 
 Aigües residuals 
 Sense olor 
 Altres_______ 

Control sanitari Senyalització sobre la qualitat 
 Si amb freqüència_____ 
 No  

 Sense placa 
 Apta pel consum humà 
 No apta pel consum humà 
 Aigua sense garanties sanitàries 
 Altres_Placa de 1929 sobre la 

qualitat de l’aigua 
Mesures d’estalvi d’aigua 

 Aixeta 
 Abeurador 
 Bassa 
 Altres_______ 

Origen de l’aigua Evaquació de l’aigua 
 Aqüífer 
 Xarxa 

 Riera  
 Torrent de les Maioles 
 Altres__________ 

 
 
OBSERVACIONS 
 
Els incendis de l’estiu del 2003 van cremar tot el bosc del voltant de la font, quedant només 
una petita illa de vegetació al costat del torrent de les Maioles i la font. 
Després de l’incendi l’aigua de la font va sortir durant un any tèrbola i amb olor de fumat. La 
gent va deixar d’anar a buscar-hi aigua. 
Fins aleshores hi anava molta gent. Fins i tot s’havia de fer cua per agafar aigua. 
Amb el pas dels anys, la gent ha tornat a la font a buscar aigua. 
 
Després de molta sequera, algun any, la font ha deixat de rajar. 
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DADES SOCIOCULTURALS I HISTÒRIQUES 
Any construcció: 
Usos passats Usos actuals 

 Excursionista 
 Garrafaire 
 Regadiu 
 Domèstic 
 Ramader 
 Recreatiu 
 Cap ús conegut 
 Altres________ 

 Excursionista 
 Domèstic 
 Garrafaire 
 Ramader 
 Regadiu 
 Recreatiu 
 Cap ús conegut 
 Altres______ 

Curiositats 
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NOM: FONT DE LA PINEDA 
SITUACIÓ 
Municipi: Bigues i Riells 
 
Coordenades UTM: x: 432642m 
                                y: 4617167m 
 
Orientació N-NO 
Altitud (m): 285 msm 
Conca a la que drena: 

 Besós 
 Llobregat: 

 
 
CARACTERITZACIÓ 
Descripció de la font 
Descripció general: 

 Construïda 
 Sense construir 

Tipus de brollador: 
 Tub 
 Aixeta normal 
 Aixeta pressto 
 No té aixeta ni tub 

Condicionament i serveis 
 Banc 
 Taula 
 Aparcament 
  Àrea de pic-nic 
 Elements decoratius 
 Vista panoràmica 
 Altres_ 
  Paperera 

 Contenidor  
 Petita de parc  
  Bossa industrial 

 
Estat de conservació 
 1 2 3 4 5 
Estat de neteja       
Estat de vegetació intrusiva       
Estat de les estructures      
Presència de pintades       
Diagnosi general      
Elements pròxims(distància en metres) 

 Fosses sèptiques 
 Abocadors industrials 
 Camps 
 Ramaderia intensiva 
 Ramaderia extensiva 
 Carreteres 
 Urbanització 
 Masia 
 Altres__Restaurant de la Pineda. 

ACCESSIBILITAT 
Tipus de pista 

 Corriol  
 Camí ample 
 Pista forestal 
 Carretera asfaltada 

Permet el pas d’un turisme? 
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 Si 
 No 

Mitjà de transport 
 A peu 
 En bicicleta 
 A cavall 
 En cotxe i a peu 

 En cotxe 
 En tot terreny 
 En moto 
 En cotxe tot terreny i a peu 

Dificultat d’accés 
 Baixa 
 Mitjana 
 Alta 

Senyalització 
Senyalització mitjançant cartells 

 Si 
 No 

Senyalització en el mapa topogràfic 
 Si 
 No 

Freqüència de la senyalització 
 Alta 
 Mitjana 
 Baixa 

 1 2 3 4 5 
Estat           
Fiabilitat           
 
FLORA I FAUNA 
Flora relacionada directament amb la font: 
Molses i algues 
Falgueres: Adiantum capillus-veneris 
Hepàtica: Pellia endiviifolia 
Vegetació propera al curs d’aigua 
Arbòria 
Pollancre (Populus nigra) 
Plataner (Platanus 
hyspanica) 
Àlber (Populus alba) 
Salze (Salix alba) 
Sarga (Salix olaeagnos) 

Arbustiva 
Esbarzer 
(Rubus 
ulmifolius) 
 

Arbustiva 
Lianoide: 
Heura 
(Hedera 
helix) 

Herbàcia 
 

Vegetació més allunyada del curs d’aigua 
Arbòria 
Falsa acàcia (Robinia 
pseudoacacia) 
Figuera (Ficus carica) 
Alzina (Quercus ilex) 
Om (Ulmus minor) 
 

Arbustiva 
Saüc 
(Sambucus 
nigra) 

Lianoide: 
Heura 
(Hedera 
helix) 
Rogeta 
(Rubia 
peregrina) 
Arítjol 
(Smilax 
aspera) 
 

Herbàcia 
Graminies 

Fauna 
Ornitofauna 
Merla (Turdus 
merula) 
Garsa (Pica 
pica) 
Pardal comú 
(Passer 
domesticus) 
 

Herpetofauna 
Granota verda o 
comuna (Rana 
perezi)) 
 

Mastofauna Ictiofauna 
Barb (Barbus 
barbus) 

Fauna 
invertebrada: 
Sabaters 
(Aquarius najas) 
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AIGUA 
Color Gust 

 Transparent 
 Amb to 

 Sense gust 
 Ferrós 
 Clorat 
 Altres_________ 

Olor 
 De productes químics 
 Aigües residuals 
 Sense olor 
 Altres_Olor d’aigües residuals només al mes de desembre quan el cabal era molt 

petit. 
Control sanitari Senyalització sobre la qualitat 

 Si amb freqüència_Una única 
analítica el 2008. 

 No  

 Sense placa 
 Apta pel consum humà 
 No apta pel consum humà 
 Aigua sense garanties sanitàries 
 Altres_ 

Mesures d’estalvi d’aigua 
 Aixeta 
 Abeurador 
 Bassa 
 Altres_Dipòsit d’aigua amb cadenat i canonada que subministra aigua al restaurant de 

la font de la Pineda  
Origen de l’aigua Evaquació de l’aigua 

 Aqüífer 
 Xarxa 

 Riera del Tenes 
 Torrent  
 Altres__________ 

 
 
OBSERVACIONS 
 
Situada al camí antic de la Madella, sota el restaurant de la Pineda i arran de la riera. 
 
Al costat de la font hi trobem un arbre monumental, el plàtan (Platanus x hispanica) de la font 
de la Pineda  
 
 
 
 
DADES SOCIOCULTURALS I HISTÒRIQUES 
Any construcció: 
Usos passats Usos actuals 

 Excursionista 
 Garrafaire 
 Regadiu 
 Domèstic 
 Ramader 
 Recreatiu 
 Cap ús conegut 
 Altres________ 

 Excursionista 
 Domèstic 
 Garrafaire 
 Ramader 
 Regadiu 
 Recreatiu 
 Cap ús conegut 
 Altres______ 
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Curiositats 
 
A la dècada dels anys cinquanta, era el punt de partida de l’Aplec de Sant Miquel del Fai. La 
gent de tot el Vallès es trobava a la font el dilluns de la segona Pasqua per iniciar el camí cap 
a Sant Miquel. La gen aprofitava per a refrescar-s’hi i canviar-se de calçat. 
 
Les seves aigües eren l’abeurador dels ramats transhumants que baixaven pel camí de Sant 
Miquel, provinents de les terres pirinenques amb destinació als mercats del Pla de Barcelona. 
 
Els veïns més propers l’utilitzaven per rentar-hi els productes del camp i com a sistema de 
refrigeració. 
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NOM: FONT DE CAN GRANADA 
SITUACIÓ 
Municipi: Bigues i Riells 
 
Coordenades UTM: x: 433921m 
                                y: 4613199m 
 
Orientació N-NE 
Altitud (m): 191 msm 
Conca a la que drena: 

 Besós 
 Llobregat: 

CARACTERITZACIÓ 
Descripció de la font 
Descripció general: 

 Construïda 
 Sense construir 

Tipus de brollador: 
 Tub 
 Aixeta normal 
 Aixeta pressto 
 No té aixeta ni tub 

Condicionament i serveis 
 Banc 
 Taula 
 Aparcament 
  Àrea de pic-nic 
 Elements decoratius 
 Vista panoràmica 
 Altres_ 
  Paperera 

 Contenidor  
 Petita de parc  
  Bossa industrial 

 
Estat de conservació 
 1 2 3 4 5 
Estat de neteja     
Estat de vegetació intrusiva       
Estat de les estructures       
Presència de pintades       
Diagnosi general     
Elements pròxims(distància en metres) 

 Fosses sèptiques 
 Abocadors industrials 
 Camps 
 Ramaderia intensiva 
 Ramaderia extensiva 
 Carreteres 
 Urbanització 
 Masia 
 Altres__Clavegueram. 

ACCESSIBILITAT 
Tipus de pista 

 Corriol  
 Camí ample 
 Pista forestal 
 Carretera asfaltada 

Permet el pas d’un turisme? 
 Si 
 No 
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Mitjà de transport 
 A peu 
 En bicicleta 
 A cavall 
 En cotxe i a peu 

 En cotxe 
 En tot terreny 
 En moto 
 En cotxe tot terreny i a peu 

Dificultat d’accés 
 Baixa 
 Mitjana 
 Alta 

Senyalització 
Senyalització mitjançant cartells 

 Si 
 No 

Senyalització en el mapa topogràfic 
 Si 
 No 

Freqüència de la senyalització 
 Alta 
 Mitjana 
 Baixa 

 1 2 3 4 5 
Estat           
Fiabilitat           
 
FLORA I FAUNA 
Flora relacionada directament amb la font: 
Molses i algues 
Falgueres: Adiantum capillus-veneris 
Hepàtica: Pellia endiviifolia 
Vegetació propera al curs d’aigua 
Arbòria 
Pollancre (Populus nigra) 
Plataner (Platanus 
hyspanica) 
Vern (Alnus glutinosa) 
 

Arbustiva 
Esbarzer 
(Rubus 
ulmifolius) 
 

Arbustiva 
Lianoide: 
Heura 
(Hedera 
helix) 
Arítjol 
(Smilax 
aspera) 

Herbàcia 
Lliri d’aigua (Zentedeschia 
aethiopica). Planta introduïda 
o subespontània. 
Jonc boval (Scirpus 
holoschoenus) 

Vegetació més allunyada del curs d’aigua 
Arbòria 
Falsa acàcia (Robinia 
pseudoacacia) 
Pi blanc (Pinus halepensis) 
Pi pinyer (Pinus pinea) 
Alzina (Quercus ilex) 
Om (Ulmus minor) 
Roure cerrioide (Quercus 
cerrioides) 

Arbustiva 
Saüc 
(Sambucus 
nigra) 
Esparreguera 
(Asparagus 
acutifolius) 
Galzeran 
(Ruscus 
aculeatus) 

Lianoide: 
Heura 
(Hedera 
helix) 
Rogeta 
(Rubia 
peregrina) 
Arítjol 
(Smilax 
aspera) 
 
 

Herbàcia 
Graminies 
Maduixera (Fragaria vesca) 
Falguera: Pteridium 
aquilinum 

Fauna 
Ornitofauna 
Garsa (Pica 
pica) 
Pardal comú 
(Passer 
domesticus) 
Gaig (Garrulus 
glandarius) 
Merla (Turdus 
merula) 

Herpetofauna 
 
 

Mastofauna 
Senglar (Sus 
scrofa) 
Conill 
(Oryctolagus 
cuniculus) 

Ictiofauna 
 

Fauna 
invertebrada: 
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Tudó (Columba 
palumbus) 
AIGUA 
Color Gust 

 Transparent 
 Amb to 

 Sense gust 
 Ferrós 
 Clorat 
 Altres_________ 

Olor 
 De productes químics 
 Aigües residuals 
 Sense olor 
 Altres_ 

Control sanitari Senyalització sobre la qualitat 
 Si, amb freqüència_Una única 

analítica el 2008. 
 No  

 Sense placa 
 Apta pel consum humà 
 No apta pel consum humà 
 Aigua sense garanties sanitàries 
 Altres_ 

Mesures d’estalvi d’aigua 
 Aixeta 
 Abeurador 
 Bassa 
 Altres_______ 

Origen de l’aigua Evaquació de l’aigua 
 Aqüífer 
 Xarxa 

 Riera  
 Torrent Maspons 
 Altres__________ 

 
 
OBSERVACIONS 
 
Situada a la capçalera del torrent de can Maspons. 
 
Les aigües d’aquesta font són encara avui aprofitades per omplir la bassa de Can Maspons 
 
 
 
 
DADES SOCIOCULTURALS I HISTÒRIQUES 
Any construcció: 
Usos passats Usos actuals 

 Excursionista 
 Garrafaire 
 Regadiu 
 Domèstic 
 Ramader 
 Recreatiu 
 Cap ús conegut 
 Altres________ 

 Excursionista 
 Domèstic 
 Garrafaire 
 Ramader 
 Regadiu 
 Recreatiu 
 Cap ús conegut 
 Altres______ 

Curiositats 
 
És una font lligada a la nissaga dels Maspons. Generació rera generació els Maspons hi 
anaven a beure i a berenar, des de Francesc Maspons i Labrós fins als seus germans Marià i 
Pilar (Maria de Bell-lloch), que hi trobaven un lloc per inspirar-se en les seves obres literàries, i 
el jurista Francesc Maspons i Anglasell. Sembla ser que el topònim Llac dels Micos, petit gorg 
que hi ha a prop de la font, va ser obra d’algun membre de la familia Maspons. 
Malgrat l’estreta relació amb els Maspons, cal dir que l’aprofitament directe de la font el feien, 
per proximitat, els habitants de Can Granada i d’aquí el nom de la font. 
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14.1.4-INFORME D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT QUÍMICA DE 
L’AIGUA PROCEDENT DE DIVERSES FONTS NATURALS. PER 
A L’AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS 2008  
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14.1.5- ANALÍTIQUES D’AIGUA DE LES FONTS ESTUDIADES 
 14.1.5.1 ANALITIQUES DE DESEMBRE DE 2009 
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14.1.5.2- ANALÍTIQUES D’ABRIL DE 2010 
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14.1.6-TRANSCRIPCIÓ DEL RÈTOL DE 1929 SOBRE LA 
QUALITAT DE L’AIGUA DE LA FONT DE LES MAIOLES 
 
TRANSCRIPCIÓ DEL RÈTOL DE LA FONT DE LES MAIOLES 
 
1 LITRE D’AIGUA CONTÉ: 
 
-CARBONAT CÀLCIC     0,212 g 
-CARBONAT MAGNÈSIC     0,120 g 
-CARBONAT SÒDIC     0,005 g 
-SÍLICE I ALTRES COMPONENTS DEL FERRO   - 
-SODI I POTASSI      0,049 g 
-CLORUR SÒDIC      0,002 g 
-MATÈRIA ORGÀNICA VALORADA EN LÍQUID  
 ÀCID I EXPRESSADA EN OXÍGEN   0,0003 g 
-NITRITS       0,0000 g NEGATIU 
-TOTAL RESIDU SEC A 180º    0,3883 g 
-RADIOACTIVITAT      120 volts hora litre 
-Ph         7,1 
(BACTERIOLOGICAMENT MOLT PURA) 
 
Per llur escassa mineralitzaicó , qualitats de sos components i casi total 
ionisació que li dona proipetats elèctriques especials, proporciona a l’organisme 
una cabal neteja expulsant els detritus que hi són acumulats 
 
Dr. S. Pages Maruny 
Agost 1929 



 272

 
14.2-DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
14.2.1-MAPA DE SITUACIÓ DE LES FONTS EN UN MAPA 
TOPOGRÀFICA DE LA ZONA DEL VALLÈS ORIENTAL 
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Granollers

6

5
4

3
2

1
Límits comarcals de Catalunya

1- Font de la Vinyota

2- Font de l'Alcantarilla

3- Font del Prat del Pou

4- Font de les Maioles

5- Font de la Pineda

6- Font de Can Granada

Caps de comarca

Límits municipals de Catalunya

Xarxa hidrogràfica

Superfície urbanitzada

Situació de les fonts naturals de la zona nord-occidental del Vallès Oriental

2 0 10 km

N

Situació de les fonts naturals estudiades, a la zona nord-occidental del Vallès 
Oriental. S'han representat les fonts com a punts numèrics.
Al terme municipal de Castellterçol, la font de la Vinyota (1), la font de 
l'Alcantarilla (2) i la font del Prat del Pou (3); al terme municipal de Gallifa, la font 
de les Maioles (4); al terme municipal de Bigues i Riells, la font de la Pineda (5) i 
la font de Can Granada (6).
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Granollers

6

5
4

3
2

1
Límits comarcals de Catalunya

Límits municipals de Catalunya

1- Font de la Vinyota

2- Font de l'Alcantarilla

3- Font del Prat del Pou

4- Font de les Maioles

5- Font de la Pineda

6- Font de Can Granada

Xarxa hidrogràfica

Caps de comarca

Superfície urbanitzada

Corbes de nivell

Situació de les fonts naturals de la zona nord-occidental del Vallès Oriental

2 0 10 km

N

Situació de les fonts naturals estudiades, a la zona nord-occidental del Vallès 
Oriental. S'han representat les fonts com a punts numèrics.
Al terme municipal de Castellterçol, la font de la Vinyota (1), la font de 
l'Alcantarilla (2) i la font del Prat del Pou (3); al terme municipal de Gallifa, la 
font de les Maioles (4); al terme municipal de Bigues i Riells, la font de la 
Pineda (5) i la font de Can Granada (6).
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14.2.2-PERÍMETRE DE PROTECCIÓ PER LES DIFERENTS 
FONTS ESTUDIADES 
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Perímetre de protecció font de la Vinyota

Perímetre protecció font de la Vinyota

200 0 1000 m

N

Situació del perímetre de protecció per la font de la Vinyota (polígon de color 
blau), en un mapa topogràfic de la zona de  Castellterçol
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Perímetre de protecció de la font de l'Alcantarilla

Perímetre de protecció de la font del Prat del Pou

Perímetre protecció font de l'Alcantarilla i del Prat del Pou

200 0 1000 m

N

Situació, en un mapa topogràfic de la zona de Castellterçol, dels perímetres de 
protecció per les fonts del Prat del Pou (polígon de color vermell) i de 
l'Alcantarilla (polígon de color blau).
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Perímetre de protecció de la font de les Maioles

Perímetre protecció font de les Maioles

200 0 1000 m

N

Situació, en un mapa topogràfic de la zona de Gallifa, el perímetre de 
protecció per la font de les Maioles (polígon de color vermell)
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Perímetre de protecció de la font de la Pineda

Perímetre de protecció de la font de la Pineda

200 0 1000 m

N

Situació, en un mapa topogràfic de la zona de Riells del Fai, el perímetre de 
protecció per la font de la Pineda (polígon de color taronja)
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Perímetre de protecció de la font de Can Granada

Perímetre de protecció de la font de Can Granada

200 0 1000 m

N

Situació, en un mapa topogràfic de la zona de Bigues, el perímetre de 
protecció per la font de Can Granada (polígon de color magenta)
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14.2.3-TAULA DELS TEMPS GEOLÒGICS 
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14.2.4-SITUACIÓ DE LES FONTS EN UN MAPA GEOLÒGIC 












