SORTIDA n.33

FONTS DE COLLSEROLA XI
(Font del Broll, de Santa Margarida, del Bisbe i de Can Farriol)

Dia: 15 de març de 2020
Hora: 10h
Punt de sortida: Estació de RENFE Sant Feliu de Llobregat
Distància: 11 Km.
Temps estimat: 3h 30min.
Onzena sortida que realitzem amb l’objectiu de descobrir algunes de les nombroses
fonts que es troben a la serra de Collserola. A principis del segle XX, hi havia
documentades unes 250 fonts per tota la serra. Actualment, podem dir que només en
resten poc més de 150, i d’aquestes un 50% tenen cabals d’aigua intermitents, mentre
que les altres són eixutes. De fonts se n’han perdut per diversos motius: esllavissades
de terra, brolla de bosc descontrolada, manca de pasturatge, etc. Aquesta activitat és
inclosa dins els actes del dia mundial de l’aigua (22 de març).
Aquesta excursió és un clar exemple de l’abandonament de l’activitat al voltant de les
fonts, el que es coneixia com fer “fontades”. El canvi d’hàbits i de l’activitat econòmica
ha fet que la majoria de les fonts estiguin en estat de deixadesa i abandonament, fet
que ha portat a moltes d’elles a desaparèixer.
La sortida comença a l’estació de RENFE de Sant Feliu de Llobregat. D’allà enfilem
pel carrer de la Constitució i travessem a mida que podem, les vies del tren. Ens
desviem a la dreta pel carrer Santa Creu i no el deixem anar fins trobar la riera de la
Salut i seguim pujant fins arribar a l’entrada del parc natural. Un cop arribem a
l’alçada de l’ermita de la Salut ens desviem per donar-li un cop d’ull. Aquesta ermita
és del segle XVII, situat a l’entorn de la riera que porta el seu nom.
Davallem per la pista, cap a l’esquerra, i tornarem a trobar-nos la pista de la riera de
la Salut. Al davant, ja veiem les torres que formen part del complex de la cimentera
Sanson. Nosaltres, en la cruïlla de camins agafem la direcció de Can Parellada i
Penya del Moro i així fem en totes les cruïlles que trobem, on aviat trobarem la

senyalització a la primera de les fonts, la font del Broll. El camí va pujant mica en
mica, primer de manera suau i després si que enfilem un tros on la pendent és força
pronunciada però sense exagerar. Començarem a tenir bones vistes de la vall de
Sant Feliu i de la Penya del Moro, on hi ha les restes d’un poblat ibèric. Al fons
divisarem la totalitat de la cimentera i al fons, el riu Llobregat.
Més endavant, a mitja pujada trobarem una senyalització cap a la dreta que ens
indica la Font del Broll i Penya del Moro. En aquest moment, deixem la pista ampla i
ens endinsem per un corriol que ens endú per entremig de roures, alzines i pins fins
arribar a l’alçada de la font del Broll. Malauradament, la font ha quedat soterrada de
nombrosos arbres caiguts, segurament arrel del temporal Glòria, que va assolar
setmanes enrere al nostre país.
En la cruïlla que trobem a continuació enfilem direcció a Santa Margarida i Can
Ferriol, i en breu recuperarem un altra cop la pista ampla que ens du sense pèrdua
als voltants de la font de Santa Margarida i del conjunt format per l’església, la torre i
la masia que formava el que es coneixia com Santa Maria de Valldonzella, ara en
estat ruïnós. Allà trobarem la font, que està amagada ja que és dins d’una petita
entrada de cova molt ben apariada.
Seguim pel camí i ens trobem la Torre del Bisbe, també en estat de semi
abandonament i la font que du el seu nom es troba en un camp ara mateix envaït per
bardissa i esbarzers que impedeixen el pas a la font, un nou exemple de com la
deixadesa en el manteniment de les fonts, provoca la seva desaparició. Seguirem pel
camí i ja agafem la direcció cap a la darrera font, la de Can Farriol. Aquesta,
afortunadament, es troba en bon estat i pot ser gaudida pels caminants.
A partir d’aquí, recuperem la riera de la Salut en direcció cap a Sant Feliu i sense
pèrdua tornarem a arribar a la zona de l’ermita de la Salut i d’allà desfem el camí de
pujada fins tornar al entramat urbà de Sant Feliu de Llobregat i d’allà a l’estació de
RENFE, punt i final de la sortida.
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