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    Butlletí de l’Associació d’Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn de Mieres 

  



L’Associació en temps de pandèmia 
 

Vàrem iniciar l’any amb moltes ganes de fer activitats i excursions, fins que a principis de març es va 

declarar l’estat d’alarma per la pandèmia deguda a la malaltia infecciosa COVID-19 i tot va canviar. 

El món va canviar. 

Des de aleshores hi ha hagut un canvi a  nivell de salut pública, a nivell social, a nivell econòmic. Les 

relacions personals han canviat. Tota l’activitat relacionada amb el lleure i la cultura ha canviat... 

Però la Natura ha seguit el seu camí. Durant el període de confinament es va  observar menys 

contaminació i tant la flora com la fauna varen estar lliures, sense la presió de l’ésser humà...I 

sobretot, es va sentir el silenci...El silenci i el so de l’aire, del bosc, dels rius, dels ocells...Malgrat el 

patiment que vivíem, aquests moments ens donaven pau i coratge per afrontar el dolor, la 

preocupació, la incertesa... 

I ara com a societat hem de tirar endavant i fer possible que les persones que han patit i pateixen 

més les conseqüències d’aquesta pandèmia, se n’ensurtin. I com a individus hem de seguir, amb les 

nostres il·lusions, els nostres projectes, amb les mesures i precaucions que ens recomanen, però 

seguir endavant....  

Des de l’Associació també fem un reflexió sobre com hem de reconduir a partir d’ara les excursions 

i activitats que ens han quedat al calaix per fer. I al mateix temps, fem una reflexió del que hem fet 

fins ara. 

Enguany fa 13 anys de l’inici de  l’Associació. Un grup d’amics i amigues  que ens agradava 

l’excursionime vàrem crear el 2 de març de 2007 l’Associació. Durant tots aquests anys hem intentat 

gaudir de l’entorn de Mieres, amb la Serra de Finestres com a protagonista, organitzant caminades 

i conferències en relació al nostre paisatge. Hem anat fent recollida de les excursions en la revista 

Puigfarner i es pot consultar a la nostra web els diferents itineraris i les propostes de les excursions. 

Potser a partir d’ara ens plantegem, i fins que no disposem d’una vacuna segura i eficaç, fer 

excursions amb grups reduïts o simplement a nivell individual, però sempre amb la voluntat de 

col·laborar amb tothom que ens ho demani. 

Podeu disposar del nostre correu electrònic o entrar a la web per consultar el que us convingui. 

I finalment, desitjar a tothom molta salut i fins aviat ! 
 

Mieres, Setembre de 2020 

https://amicsserrafinestres.wordpress.com/ 

https://amicsserrafinestres.wordpress.com/revista-puigfarner 

https://amicsserrafinestres.wordpress.com/itineraris-a-peu/ 
 
L’associació agraeix el suport econòmic de l’Ajuntament, amb el qual podem seguir fent activitats al llarg de 
l’any, com les col.laboracions desinteressades dels conferenciants. Tot plegat li dóna vida a l’entitat i fa que 
pugui continuar activa.  
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Entre Raspat i els Saiols 
 
 
 
 
Comencem a caminar en el coll de la Palomera o els Tres Camins, de pujada pel camí de la 
Lleixa cap al santuari de Finestres. La realitat és que n'hi ha cinc, de camins, en aquest punt. 
De dreta a esquerra: a tramuntana, la pista que va cap a la collada del Grau, fent via cap a Olot; 
un corriol que s'enfila pel caire cap al santuari de Finestres pel camí de la Lleixa; a ponent, la 
pista que baixa a Sant Aniol de Finestres; a migdia el camí de les pedres dels Mocadors per 
anar a Mieres (i que ens estalvia de compartir amb els cotxes un tram de camí) i direcció sol-
ixent la pista que baixa a Mieres pel collet de Pedres Picades.  
 
Primer creuem un espai erm de xalió abans d’entrar a dins del bosc. Després d’una curta pujada 
el camí tendeix a planejar, amb petites i curtes pujades i baixades. Anem flanquejant el turó 
de Més Enllà i aviat caminem per damunt de la carretera a Sant Aniol, en el paratge del 
Portell, a prop però sense entrar-hi mai. Creuem un espai obert sense gaire vegetació i un petit 
llom que es desprèn del turó de Més Enllà. Una traça s’hi enfila sense gaire dificultat i a dalt 
del turó es frueix d’una bona panoràmica. Canviem la vessant de llevant per la de migdia. 
Aviat perdem de vista la carretera a Sant Aniol i el camí es comença a enfilar lleugerament. 
Passem fregant les parets del cingle de la Barbacana. Som en el paratge de la Barbacana. 
Poques passes més enllà, deixem el marcat camí de la Lleixa i ens desviem per l’esquerra, de 
pla, per un marcat camí de matxo, dins d’un espès bosc d’aulines (alzines), típic de les 
muntanyes garrotxines. Creuem diverses places carboneres, de vegades visibles per les restes 
de carbó i pel terra ennegrit.  Afluïm a l’arrancada del cable que suporta la vagoneta que puja 
al santuari per facilitar l’avituallament de l’hostatgeria. 
 
Obviem la pista d’accés per a vehicles i seguim recte pel corriol que, força de pla, ens adreça 
al camí del Caire, que de Raspat puja directe al santuari i pel qual baixem. En un no res 
passem pel costat d’una bassa petita, força malmesa, per recollir l’aigua de la pluja, i al 
moment fem peu a la iera de Raspat.  
La Teresa de Raspat explica que a les lloses tretes de la bassa s’hi trobaven escorpins rossos i 
força grossos i que, quan eren petits, els deien que “al pessic de l’escorpit no hi ha temps per 
anar al llit”. També hi havia escurçons, sobretot a les places carboneres, sota les roques. Mai 
els havien picat, però sí a les ovelles. Els rentaven la ferida de les picades amb aigua d’escorxa 
de freixe o amb escorxa d’aulina. Els hiverns eren durs. Solia nevar al gener i es posaven uns 
quatre pams de neu que es mantenia al bac durant tot l’hivern. Havien estat tot un mes sense 
poder baixar a mercat a comprar per culpa de la neu. Aquesta casa fou habitada fins a finals 
dels anys cinquanta del segle passat. La cisterna de Raspat sol mantenir encara l’aigua de la 
pluja, i és que aquí dalt no tenien cap font. 
 
Anem a trobar la carretera que enllaça Mieres i Sant Aniol, caminem uns metres cap a migdia 
i girem a l’esquerra per un camí carreter que baixa resseguint la serra de la Bassa. Al moment, 



en un espai geogràficament reduït, deixem a la dreta el camí que baixa a Sant Aniol (marques 
grogues) pel clot de la Becada i al seu costat la Bassa Nova (fou excavada a la dura pedra a 
cop de barrinades per la gent de Raspat), i  a l’esquerra l’aperduat camí de la Vinya que 
baixava directament a la font del Cànem. Només perdura l’escó natural de pedra on 
recuperaven les forces les dones de la casa, abans d’emprendre l’última pujada carregades amb 
la roba neta i molla. 
 
Continuem baixant per la ventilada serra. Si el dia és clar, podem gaudir de bones vistes dels 
Saiols, del santuari de Finestres i de les muntanyes veïnes. Arribats a un eixamplament del 
camí (el paratge de l’Aulina de l’Andreu) i abans d’entrar a dins del bosc on trobaríem el 
camí del Pla Lletó o de Puig Oriol, ens desviem a l’esquerra per un sender recentment netejat, 
és el camí del Pujant Nou per on podien pujar les cavalleries. 
 
 

 
            El Pujant Nou 
 

És un bonic pujantó que nosaltres farem de baixada i que en pocs minuts ens situarà a la font 
del Cànem, que raja tot l’any. L’aigua de la font omple la bassa del Cànem on s’estovava 
aquesta planta per iniciar el procés per obtenir les fibres (que envolten les tiges) per a la 
indústria tèxtil. Roba, espardenyes, cordes, veles de vaixells, saques, paper... El cànem és tres 
vegades més resistent que el cotó. 



 

                     
                          Font del Cànem               Fibres i tija de cànem 
 
 
Marxem d’aquest ombrívol paratge orientats cap al nord creuant al moment el torrent de les 
Canals (més avall anomenat Clot Mal) format per la unió del rec de les Coves i del rec de la 
Vinya. 
Estem submergits en el paratge de les Canals. Actualment és força ombrívol i desert però, on 
ara només senyoreja el senglar, hi havia hagut dues cases: la de les Canals i la de les Fonts. La 
darrera en ser abandonada fou la de les Canals, però els últims masovers de Raspat ja no la 
van arribar a veure mai habitada.  
Una bona proposta és aventurar-se per aquest espai que havia estat tan humanitzat. Un 
veritable laberint de camins, feixes i places carboneres esperen, ja mig tapats per la vegetació, 
que els redescobrim. Costa d’imaginar que en aquest espai, ara tan encofurnat i amb un 
desnivell notable, s’hi fes la vida una família, amb el conreu de les petites feixes que 
s’escalonen a banda i banda del torrent. Poder disposar d’aigua tot l’any devia ser el reclam 
del paratge.  
Pugem una curta estona resseguint les emboscades darreres feixes de les hortes de les Canals 
per girar a la dreta, cap a sol-ixent, i enfilar el camí que ens durà a la casa dels Saiols. Si 
seguíssim recte, amunt, resseguint la torrentera de la dreta (el rec de les Coves) per un viarany 
poc trepitjat, passaríem per la font de les Hortes i per les pedres de l’enrunada casa de les 
Canals i enllaçaríem amb el camí de les Pedres dels Mocadors a tocar del coll de la Palomera. 
Al final de la costeruda pujada i quan el camí s’eixampla creuem el caire de la Barraques i,  
a la dreta, sota d’un petit penyal rocallós, trobem la bauma dels Teixons. Els caus dels teixons 
(com els de les guilles), estaven molt controlats. Aquest animal era el dolent de la pel·lícula 
(encara avui dia ho és per als hortolans) i se’l perseguia sense treva. Si era enxampat tenia 
mala fi i, en èpoques de gana, acabava guisat i al plat a taula. 
Anem flanquejant el serrat de les Canals i, abans que el vell camí de carro creui el torrent 
de la Font dels Saiols, deixem el camí per passar per la bauma del Picapedrer -diuen que 
s’hi aixoplugava un pobre home que era hàbil picant pedra; també en deien la bauma del 
Pobre dels Martells- i arribar a la font dels Saiols, un biot aparedat al marge esquerre del 
torrent format per les dues torrenteres que drenen el serrat del Roure. Darrerament sempre 
seca, i en un estat decrèpit quasi irreversible, una data en el biot ens fa retrocedir a “Enero 
1936”. 



 

 
                           Els Saiols 
 
Pugem ràpidament passant entre parets fornides de plantes d’orella d’os i per sota d’una roca 
que plana damunt els nostres caps. El camí ens condueix a un pas estret, l’Estrutelany , també 
dit la Roca Grossa, una estuna o estreta escletxa entre roques per on accedim a la mig 
enrunada casa dels Saiols. Temps enrere els Saiols fou una important masia. A l’any 1873,  
s’hi van hostatjar Alfons de Borbó i d’Àustria, pretendent carlí a la corona d’Espanya,  i la 
seva esposa Maria de les Neus de Bragança, quan es van entrevistar amb el general Savalls al 
santuari de Finestres. 
 
La casa, ja força malmesa, presideix els camps del Pla Gran dels Saiols, el quintà de la Bassa 
i el quintà de la Castanyeda.  
Sense arribar a la casa, baixem cap als camps i tot seguit pugem cap a la bassa dels Saiols, 
passant pel costat de la teuleria dels Saiols, altre cop embolcallada per les bardisses. De la 
bassa i seguint unes traces de vehicle pel mig de l’herbassar -en els darrers anys les vaques ja 
no estiuegen per aquests camps-, ens orientem com si volguéssim tornar cap a la casa i pugem 
per la primera pista (la carretera vella entre Mieres i Sant Aniol) que trobem en direcció cap a 
sol-ixent per aviat, encarant-nos cap a tramuntana, passar per sota de la Cresta, l’extrem 
ponentí del Serrador, un turó allargassat que havia estat cultivat i que anirem flanquejant fins 
afluir a la carretera actual que passa més per la serra. Unes pedres visibles a la nostra dreta ens 
indiquen què queda de la casa del Serrador, que al primer terç del segle passat ja estava 
totalment aterrada. 
Pugem per la pista unes desenes de metres -espai conegut com el lloset de l’Aulina Rodona- 
i trenquem a la dreta per un camí carreter força de pla. A partir d’ara anirem tota l’estona 
paral·lels a la carretera sense veure-la mai. Quan creuem una clariana tenim una bona vista 
sobre els cingles del Far, els blancs edificis del santuari de la Salut de Pallerols i, més a la 
dreta, els caients del cingle d’Aiats. 
 



       

1-El Portell 
2-Turó de Més Enllà 
3-La Barbacana 
4-Santuari de Finestres 
5-Raspat 
6-La Bassa Nova 
7-Aulina de l’Andreu 
8-El Pujant Nou 
9-Font i Bassa del Cànem 
10-Les Canals 
11-Rec de les Coves 
12-Rec de la Vinya 
13-Casa de les Canals 
14-Caire de les Barraques 
15-Font dels Saiols 
16-Els Saiols 
17-Bassa dels Saiols 
18-El Serrador 
19-Pedres dels Mocadors 
20-Coll de la Palomera

  
 
 
El camí carreter finalitza en una pujada i es converteix en un corriol, anomenat el camí dels 
Mocadors, que ens introdueix en un ample enllosat natural de pedres, que la gent de la zona 
anomena pedres dels Mocadors. Talment prenen la forma del mocador plegat que abans 
solien dur els homes a la butxaca de l’americana.  
Podem observar que bona part del nostre camí està flanquejat per grosses lloses de pedra, la 
majoria ja tombades i fora de lloc pels anys d’abandonament i de deixadesa del camí. Al final 
d’una corba a la dreta el camí fa una lleugera baixada i deixem, a l’esquerra, la poc marcada 
sendera cap a la fondalada de les Canals i cap a la font del Cànem.  
Al moment arribem al coll de la Palomera, al cap d’unes dos hores d’haver començat aquesta 
caminada. 
 
Mieres, 3 de novembre de 2019 
 

 

 

 

 

 



Fonts del municipi de Mieres 

Què és una font? Diversos autors versats sobre el tema coincideixen a definir que podem parlar 
de font quan l’aigua subterrània brolla del terra de forma natural, tant sigui en forma de reixort 
o de mines i biots excavats per l’home, on ja hi havia indicis d’aigua que aflorava a la 
superfície. Al mateix temps, s’ha de complir la condició que aquest aflorament d’aigua hagi 
estat aprofitat o utilitzat per l’home, sigui per proveir la casa, per regar camps i horts, per 
abeurar el bestiar o per a altres usos.  

Així trobem diversos tipus de fonts, des de la font de broc que és la més senzilla: un simple 
broc posat en el marge o paret allà on brolla l’aigua de manera natural; la font de mina: 
s’excava una mina on hi ha indicis que aflora aigua per buscar la deu principal; la font de biot 
o de bassal: l’aigua aflora a nivell de terra però no sol rajar, i a mesura que se n’extreu, el biot 
(que sol ser obrat) o el bassal al cap d’unes hores recuperen el nivell original.  

Segons la procedència de l’aigua, el cabal d’algunes fonts, les més intermitents, va molt 
relacionat amb el règim de pluges. D’altres, les menys, són força més regulars, com si l’aigua 
sortís d’una aixeta subterrània. A causa d’aquesta irregularitat del cabal, era freqüent que es 
construís al costat de les fonts un viver o bassa per emmagatzemar l’aigua i poder-ne regular 
el consum.  

Sempre s’ha dit que “l’aigua dona vida”. La vida al món rural s’ha creat al voltant de l’aigua. 
Camps de conreu, els horts, les cases. On hi ha una font ben a prop hi ha una casa. Però 
l’abandonament progressiu dels últims cinquanta anys de les feines típiques del camp i del 
bosc, junt amb l’emigració de la gent cap a les ciutats, ha propiciat el deteriorament de les 
fonts i que moltes s’hagin anat perdent.  

A part de la rellevància que significaven per als habitants del món rural, les fonts no han perdut 
mai el seu valor vers la natura. La importància de la vida que es crea arran d’una font, sigui 
per la vegetació sigui per la fauna, hauria d’animar-nos a fer un petit esforç per arranjar i salvar 
les que encara es mantenen. Això sí, respectant aquella dita que tant hem sentit en boca de la 
gent gran: “compte en remenar una font que no sigui en període de lluna vella”.  

El cabal de la major part de les fonts inventariades va força lligat als períodes de més 
pluviositat, fet que ens indica que són fonts que recullen l’aigua de capes freàtiques no gaire 
profundes. Hi ha poques fonts en el municipi que mantinguin un raig bastant regular durant tot 
l’any.  

El Merdançà i el Ritort són els principals cursos d’aigua que drenen la major part del municipi. 
Un altre bocí de territori, més enllà de Collveí, és drenat pel Burroig, i a ponent de l’ermita del 
Freixe les aigües van a Torrent Mal. Si ordenem les fonts per conques obtenim el següent 
resultat: 37 tributen al Merdançà, 35 al Ritort, 6 a Torrent Mal i 5 al Burroig.  

Alguna font té o ha tingut diversos noms. Un exemple és la font de Can Salavia, que també en 
diuen font de Dalt, o la font de Burvella també coneguda com l’Aberurador. No ha estat fàcil 
en alguns casos de poder identificar i saber si dos noms diferents pertanyen a la mateixa font 
o són fonts diferents, sobretot les no localitzades. Tal seria el cas de la Fontbó, font de Bastarra 



(per sota de la Creu de Pedra), font de l’Arç, font de l’Om, font de la Perdiu... Seria interessant 
saber l’origen d’alguns noms de fonts com la font de Farro, la font Lledrera, font de Matareis... 
La majoria dels noms de les fonts fan referència al nom del propietari o estadant d’una casa o 
al mas més proper, com la de la Rovira, de Can Bac, de Caçallebres, d’en Marcé...  

 
                 Font de Can Salavia 

Unes quantes ens remeten al nom d’alguna planta o animal -de la Perdiu, del Sabuquer, del 
Teix, de la Guitlla...-; d’altres es relaciona amb aspectes de tipus geogràfics, toponímic o de la 
forma de la font -el Regadiu, dels Estanyols, del Clot...- o ens indica una propietat física de la 
seva aigua -del Ferro, Pudosa, de la Tosca....- i finalment, ens quedarien les que ens agradaria 
saber l’origen del seu nom: la dels Pobres (diuen que si era un lloc de pernoctació dels 
rodamóns); Lledrera (una forma d’anomenar l’heura), Matareis (?), de la Màquina (sembla 
que prop de la font van muntar una serradora per treure taulons dels roures tallats pels voltants).  

              

          Font de Cal Sastre                                                                         Font de Planàs 

De les 83 fonts censades n’hi ha 15 que normalment sempre estan seques, escepte anys 
plujosos: font de Can Quelet, font de la Devesa, font de la Rovira, font de l’Esquirol, font de 
Matareis, font de Planàs, font de Pinsac, font de Roure o de Can Roure, font del Ferro, font 
del Regadiu o del Barranc (entre Can Roure i Mas Pinós), el Biot, font de l’Arbre, font de Cal 
Sastre, font dels Pobres i la font de Caçallebres.  



                         
                  Font de Caçallebres                                          Font de la Devesa 

Unes 13, localitzades, han desaparegut, bé per l’efecte d’alguna riuada, tapades per 
esllavissades de terra o anorreades per la mà de l’home: el Regadiu (entre Can Bac i els Trulls), 
font de Can Blanc, font de Can Bosc, font de Can Pipa, font de la Casanova, font del Clot 
(entre Can Bac i els Trulls), font de Farro, font del Verdeguer o del Pla de la Font, font Fresca 
o de Can Bac (a prop de Can Bac, del Freixe), font Fresca (a prop de la Muntada), la Deu 
(entre Can Roure i Mas Pinós), font de l’Avellana i la font de Cal Tut.  

S’ha recollit informació de 12 fonts que no han estat localitzades. Sigui per haver-se perdut 
amb el pas dels anys, haver quedat anorreada per l’obertura de camins forestals i per tenir 
poques dades de la seva ubicació exacta: font del Nesprer, deu del Solei, font de Bastarra (per 
sota de la Creu de Pedra), font de Faigelles, font de l’Americana, font del Frigoler, font del 
Puig Jugador, font del Teix, font de l’Om, font de l’Arç, font de la Perdiu i la Fontbó.  

Les 43 fonts restants es poden associar, poc o molt, amb l’aigua. Algunes ragen tot o bona part 
de l’any i es poden utilitzar per fer el traguinyol o omplir l’ampolla, tant si tenen broc, com si 
és un reixort o una deu sense estructura, que manté un cabal força continu. D’altres són un 
mulladiu o una petita basseta i no serveixen per aprofitar-ne l’aigua.  

              
              Font de la Cavella                                              Font de Ca l’Espardenya 



22 fonts tenen aigua normalment tot l’any: font de Burroig, font de Burvella o l’Abeurador, 
font de Ca l’Espardenya, font de Sant Pere, font de l’Aure Blanc, font de la Cadamont, font de 
la Cavella, font de la Màquina, font de la Muntada o de Raig, font de les Guilles o de la Guilla, 
font de les Vernedes o de l’Olivet o de Can Mas, font de Mas Sec, font dels Hortals, font 
Fresca (a prop del Verdeguer), font Lledrera, font Caula, font Ricard, font de Can Solà, font 
de la Casica, font de la Cellera, font de la Pomareda i font de Can Salavia o de Dalt.  

13 fonts no solen mantenir l’aigua tot l’any: l’Abeurador (a prop de Can Coll de Dalt), font 
del Sabuquer, font dels Colls, font del Freixe, font del Molí, font de Can Batlle, font d’en 
Marcé o de Can Llensa, font de Can Bac (de Montfalgó), font d’en Pau o d’en Paula, font de 
Can Costa, font Pudosa, font Tosquera o de la Tosca i font de la Teula o d’en Giralt o de Baix.  

                        
              Font de l’Abeurador                                          Font d’en Marcé 

8 fonts són només un mulladiu o un terreny aigualós a l’indret de la font: font de l’Estanyol o 
dels Clotals del Puig o dels Estanyols, font del Clot (entre Can Salavia i Sant Andreu), font 
del Jonc, font del Jonquet, font dels Suros, fonts del Puig o de Can Serra o les Fonts, font d’en 
Pixarell i el clot dels Arbres.  

Fins avui s’ha pogut recollir informació d’aquestes vuitanta-tres fonts, però ben segur que n’hi 
deuen haver unes quantes més. Per tant, animo a qui pugui ampliar aquesta relació, que ens ho 
faci saber. Fóra bo que s’anessin recuperant les fonts, ara que encara tenim la memòria oral 
del seu nom i de la seva ubicació. A qui li engresqui aquesta tasca pot contactar amb 
l’associació. Recuperar i conservar el patrimoni cultural del nostre entorn ens enriqueix a tots.  

No s’hauria pogut realitzar aquest inventari sense l’aportació, sempre desinteressada i 
generosa, dels habitants del municipi. És evident que les persones que, o bé han nascut, han 
viscut o han treballat a bosc en aquest territori, són les que se’l coneixen i se l’estimen. Per 
tant, voldria deixar constància del meu agraïment a totes les persones que han tingut la 
paciència de compartir amb mi hores de conversa i de caminades.  

Joan Pontacq 

 
 



 
Resum d’activitats  
29-9-2019 Excursió per la serra de Sant 
Julià del Mont, des del veïnat de Martí 
guanyant un desnivell d’uns quatre-cents 
metres, amb l’assitència de quinze 
persones. A part del monestir benedictí de 
Sant Julià, es visità també l’ermita de Sant 
Abdó i Sant Senén. 
 

 
 
1-11-2019 Per la tarda se celebrà el ja 
tradicional concurs de ratafia, durant l’acte 
de la castanyada popular, organitzada per la 
comissió de festes de Mieres. Degut a les 
condicions climatològiques de sequera de 
les darreres setmanes no es pogué fer 
l’exposició de bolets. 
 
 

 
 

3-11-2019 Caminada matinal per la serra de 
Finetres, per la zona entre els Saiols i 
Raspat, passant pels bonics camins del 
Pujant Nou i de les Pedres dels Mocadors. 
Quaranta persones participaren de la 
caminada i desafiaren el temps ennuvolat i 
plujós. 
 

 
 
2-2-2020 Fins a quaranta-tres persones ens 
trobarem per passejar pels voltants de 
Mieres per anar a veure diverses fonts 
properes al nucli urbà: font de la Cellera, 
font de la Pomareda, font de Can Batlle, 
font de Sant Pere, font de l’Abeurador, font 
dels Pobres, font de l’Arvre, font de 
Caçallebres, font de Can Blanc, font de Can 
Marcé.  
 

 
 
 
 

 


