Diumenge 24 de novembre de 2002
8.30 del matí
EXCURSIÓ COMENTADA

LA RUTA DE
LES FONTS-2
La font del mas Vilar, aiguatinta de Josep M. Ferrer Serra publicat al periòdic Brugués, núm. 26 (agost 1960) p.16.

SORTIDA: ROTONDA DE LA SENTIU

UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ

El gener del 2001 s’organitzà una primera excursió a les
fonts de Gavà. Vam visitar llavors les situades als
vessants de les Ferreres. Ara us proposem de visitar les
situades a la banda oest, als vessants del Garraf.
Potser la més coneguda d’aquestes és la font que
alimenta la bassa de la Sentiu. Ja al segle X hom hi
documenta un molí, la propietat del qual el governador
d’Eramprunyà va cedir als monjos de Santa Maria de
Castelldefels. Vinculat després a la parròquia de Sant
Pere de Gavà, amb la roda i l’arbre, encara funcionava
l’any 1700.
Poc després, el 1755, els barons concedien permís per
fer una nova canalització i una bassa per regar. És la
que avui veiem, restaurada fa poc pel Grup Ecologista
Quercus. L’aigua es capta d’una deu subterrània situada
uns cent metres riera amunt.
Més amunt, al fondal que baixa del castell (torrent de les
Canyes Bordes o de la font del Roig), es documenta ja
el 1587 l’abeurador del Sot o del Senyor. Els
abeuradors, o abeurades, eren destinats al bestiar, i
estaven repartits al llarg dels camins més freqüentats
pels ramats que baixaven del Pirineu cap al Garraf i el
pla de les Basses, zones de pastures d’hivern de
reputada qualitat. Les abeurades de la Sentiu són un
vestigi d’aquesta activitat.
Després de passar per davant del Celler i d’un antic forn
de calç, en un nivell més elevat, als peus del Mont-ras,

trobem l’abeurada de Tibart, documentada també a
finals del segle XVI. En aquest indret hi ha ara una
bassa del Servei d’Extinció d’Incendis. Aquesta
s’alimentava de la font del Mont-ras o del Maset. Cap al
1791, els tècnics municipals barcelonins especulaven
sobre la canalització de l’aigua d’aquesta font al poble
veí de Castelldefels, víctima aleshores de les epidèmies
provocades pel consum d’aigua contaminada de pou.
Dues fonts rajaven antigament a la serra de can Perers;
a la banda nord, entre can Perers i can Tardà, es
documenta el 1588 la de la Guixera, que encara consta
en mapes del segle XX. Al vessant sud, encara avui,
una petita font raja al costat de can Vall de Joan.
Al fons d’aquesta vall una última font recollia l’aigua
filtrada pel pla de les Basses: la de la Ginebra, que
agafa el nom de les plantes del mateix nom que
cobreixen la costa on està situada. Reinaugurada per la
Unió Muntanyenca Eramprunyà el 1998, la font de la
Ginebra era un indret ideal, als anys vint del segle
passat, per anar-hi d’excursió.
L'Associació d'Amics del Museu de Gavà, la Unió
Muntanyenca Eramprunyà i el Grup Ecologista Quercus
us proposen el proper diumenge 24 de novembre una
sortida comentada matinal per visitar aquestes fonts
oblidades i recuperar la memòria d'aquest peculiar i
transcendent aprofitament natural de les riqueses del
nostre subsòl. Esperem que vingueu. Valdrà la pena.
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Recorregut total: 13 km
Durada: 5.30 h.
Desnivell acumulat: 400 m
Dificultat: alta
Observacions: convé
portar pantalons llargs

Can Vall de Joan

10. Forn de calç
11. Font del Maset o abeurada de Tibart
12. Can Perers i font de la Guixera
13. Can Vall de Joan
14. Font de la Vall de Joan
15. Font de la Ginebra
16. Corral d’en Bruac
17. La Casa Vella
Can Perers

1. Sortida: rotonda de la Sentiu
2. El Molí de la Sentiu
3. Bassa de la Sentiu i antiga resclosa
4. Can Dardena
5. Can Vinyes
6. Can Pardal
7. Font del Roig o abeurada del Sot
8. Can Flocant
9. El Celler de can Bassoles
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