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nat. La seva curiositat el porta a 
situacions límit i inèdites, les 
quals, en algunes ocasiones, li han 
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INTRODUCCIÓ 

Dir quelcom referent a Viladecavalls, contar les seves virtuts i 
vicissituds o recordar coses que es van quedant en el bagul de la 
seva història, ha estat el que ens ha induït a gosar publicar aquesta 
obreta, una més de les ja existents. Per això ja sabem que poques 
coses noves podrem aportar. Però com que les edicions s'esgoten 
i les generacions es renoven, crec que és bo repetir-nos, insistint 
en detallar els antecedents d'aquesta terra i la seva herència, 
encara que sols sigui per amor a ella. Per això i per la meva afecció 
a la natura desenvoluparé alguns temes . 

Viladecavalls és un territori poc conegut en l'àmbit excursionis
ta, perquè queda allunyat dels espais naturals i de per si tradicio
nals , com el parc de Sant Llorenç, Montserrat i la serra de l'Obac. 

L'augment de població d'aquest poble i de l'entorn en general, 
que s 'ha duplicat en pocs anys, fa que siguin pocs els coneixedors 
del seu àmbit natural , exceptuant la població original de Vilade
cavalls, pagesos de tota la vida, que depengueren per complet del 
camp per mantenir-se i que coneixien fins a l'últim racó del seu 
terme així com el nom de les fonts, dels torrents o dels camins. 

Hem fet aquest llibre per la necessitat de treure a la llum 
aquests coneixements per a les noves generacions, per tal que els 
transmetin als seus fills. 
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L'AIGUA 
A VILADECAVALLS 

L'aigua en totes les comunitats fou sempre un gran problema i 
ho continua essent avui malgrat tots els recursos hidràulics dels 
quals disposem. Podem imaginar-nos com se les enginyaven els 
habitants del segle passat per disposar d'aigua per a les seves 
necessitats diàries. Si bé el consum d'aigua no era l'actual, sí que 
era necessària per cuinar i per rentar. Per tant era precís disposar 
d'un bon assortit de fonts per tenir aigua a prop dels camps de 
conreu i de les cases en el nucli urbà. 

Aquest problema també es produí al poble de Viladecavalls. 
Per tant, davant de la major demanda d'aigua a causa de l'aug

ment de la població, es feren proves d'aprofitament a l'any 1923 
prop de la font del Capellà i a l'any 1933 a la zona de la Creueta. 
Per la manca de cabdal es desaconsellà la seva utilització. 

Es formà una societat integrada per uns quants veïns de 
Viladecavalls, com els senyors Antoni Parera, Lluís Martí, Pere 
Margarit, Agustí Armengol, Lluís Ristol, Jaume Gusi, Juli Comas 
i Joan Turu, que decidiren adquirir aigua a la mina de Terrassa, 
gràcies al projecte presentat pel Sr. Agustí Armengol, el qual fou 
acceptat majoritàriament per tota la societat. 

El dia 10 d'agost de 1947 arribà la primera aigua al poble de 
Viladecavalls i brollà prop d'un arbre pròxim a la fleca . 

Actualment la mina de Terrassa continua subministrant l'aigua 
a tot Viladecavalls, conduïda per mitjà de dues canonades que 
creuen el terme. 
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L'una passa per la carena del Salt i porta l'aigua a Can Trias 
i a Terrassa, l'altra passa per la serra de Colominas i subministra 
l'aigua al poble i a les urbanitzacions . 

L'aigua és captada al riu Llobregat en uns pous de captació i és 
bombejada amb uns poderosos motors per salvar el fort desnivell. 

L'aigua subministrada és bacteriològicament pura, però com que 
el Llobregat és un riu excessivament contaminat, existeixen dubtes 
sobre els metalls pesants i altres elements que són difícils de filtrar 
amb les tecnologies actuals. Tanmateix esperem que amb el pla de 
depuradores aquest problema es solucioni en un futur proper. 
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HISTÒRIA MORFOLÒGICA 

Geogràficament Viladecavalls és un gran altiplà inclinat de nord 
a sud. Les seves planúries són erosionades fortament pels torrents 
i per les rieres que les creuen i totes les seves aigües van a parar 
al Llobregat. 

Pel que fa a la hidrologia, el tipus de relleu existent fa que hi 
hagi nombrosos torrents i rieres encaixonats amb nombroses fonts 
en les fondalades on els materials s'alternen amb les argiles im
permeables. 

La morfologia del terreny està constituïda pels següents estrats: 

• Materials quaternaris de fa un milió d'anys que estan 
localitzats a les planes de can Corbera, can Mitjans i can Trullàs 
fins a l'estació d'Olesa. 

• Substrat del Pliocè de fa deu milions d'anys formats per 
dipòsits de gres i conglomerats al·luvials. És curiós que molts 
d'aquests conglomerats es poden veure en les formacions més altes 
de la serra del Cadí i del Port del Compte. Aquest substrat és 
localitzable a la part sud-est des de can Baiona, can Cabasa i el 
turó del Taudell . 

• Substrat de gresos miocènics de fa quinze milions d'anys. En 
aquest sediment es troben les més grans restes fòssils de mamífers. 
Es localitza pràcticament per tot Viladecavalls, sobretot en els talls 
produïts per l'erosió de les rieres. 

• Substrat de conglomerat de l'Eocè i l'Oligocè de fa de seixanta 
a quaranta milions d'anys, localitzable en les zones més baixes de 
la riera del Gaià . 
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• Substrat de gres i limonites de color vermell de l'Eocè de fa 
seixanta milions d'anys, localitzable en el turó de les Guixeres i la 
Miranda. 

• Substrat de calcàries dolomites del Triàsic de Muschelkalk 
superior, de fa cent noranta milions d'anys, localitzable a la serra 
del Ros. 

• Substrat de gres i argiles roges del Triàsic mitjà de Muschel
kalk, de fa dos-cents milions d'anys, localitzables en el camí de can 
Margarit. 

• Substrat de quars rosa del període triàsic de Buntsandstein, 
de fa dos-cents trenta milions d'anys, localitzable en el camí de can 
Boixeres (pedra degollada) i en el Molinot. 

• Substrat paleozoic de pissarres metamorfosiques, de fa dos
cents setanta milions d'anys, localitzable a can Corbera i a la riera 
de can Trullàs. 

Podem veure la distribució d'aquests materials en el següent 
dibuix: 

l. Pissarres paleozoiques. 270 milions d'anys 
2. Conglomerat de quars rosa del Triàsic de Buntsandstein. 230 

milions d'anys 
3. Gresos i argiles vermelles del Triàsic Muscheslkalk mitjà. 200 

milions d'anys 
4. Calcàries dolomítiques del Triàsic Muscheslkalk superior. 190 

milions d'anys 
5. Gresos i limonites de color vermell de l'Eocè. 60 milions d'anys 
6. Quaternari. l milió d'anys 
7 . Miocè 
8. Eocè i Oligocè. 60 milions d'anys 
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La presència d 'aquests materials tan antics és deguda a 
l'elevació del terreny produïda per la falla. Constitueix una barre
ra natural que protegeix el Vallès de la boira freda coneguda com 
la Vacarissana, la qual cobreix el municipi de Vacarisses molts dies 
durant els freds mesos hivernals. 

Si sumem a la inclinació natural del terreny la del sol hivernal 
trobem uns hiverns assolellats i amb t emperatures agradables, per 
la qual cosa el clima de Vil adecavall s és únic. 

Boira baixa «La Vaca.ri::;sa,w» intenta.t :;altar el Hu:; 
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Pedra degollada 
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L'AIGUA A LA TERRA 

L'aigua és indispensable per als éssers vius. 
La densitat de l'aigua és major que la del gel i menor que la de 

totes les roques. 
La hidrologia investiga la distribució de l'aigua, l'ús que en fem 

i com circula entre els oceans i els continents en el cicle de l'aigua. 

El cicle de l'aigua 

Aproximadament el 70,8% de l'aigua disponible a la Terra es 
troba en els oceans que ocupen 361.700.000 km2 i que tenen una 
profunditat mitjana de 3.800 m. 

L'aigua del mar és salada i no es pot usar així per beure o regar. 
En algunes regions desèrtiques on hi ha escassetat d'aigua dolça, 
es dessalinitza l'aigua del mar. Però en general l'aigua dolça és 
subministrada pel procés natural del cicle de l'aigua que es basa 
en l'acció de dos factors, el sol i la gravetat. 

L'escalfament solar dels oceans produeix evaporació. El vapor de 
l'aigua ascendeix a causa dels vents i dels corrents atmosfèrics que 
porten l'aire molt carregat de vapor d'aigua cap a terra, on cau en 
forma de pluja o neu. Gran part d'aquesta precipitació s'evapora 
ràpidament per l'acció del sol i és absorbida per les plantes. En 
part, retorna a l'aire per transpiració. Una altra part flueix sobre 
la superfície terrestre i es concentra en els rierols que desemboquen 
en torrents o rius. 

Part de la pluja i de la neu fosa es filtra pel sòl fins a les roques 
i forma l'aigua subterrània. 
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L'AIGUA SUBTERRÀNIA 
I EL NIVELL FREÀTIC 

Com ja s'ha esmentat anteriorment, l'aigua de la pluja es filtra 
pel sòl i penetra en les roques i terres permeables a través de 
l'anomenada zona de saturació intermitent. Aquesta capa pot 
retenir l'aigua subterrània després d'una pluja persistent però 
aviat s'asseca. 

Sota d'aquesta capa hi ha una zona rocosa, els porus o esquerdes 
de la qual estan plens d'aigua . És la zona de saturació i sol 
començar a menys de 30 m de profunditat i s'estén cap avall fins 
que troba la roca o base impermeable, per la qual no pot escolar
se . Aquesta capa impermeable situada sota de la que conté l'aigua 
o aqüífer es coneix com la capa impermeable o dic freàtic. 

La part superior de la zona saturada és el nivell freàtic. No es 
tracta d'una superfície situada a un únic nivell. En general, sota 
els turons s'arqueja i pren la forma dels sediments de la zona, però 
en zones planes sol trobar-se molt a prop de la superfície. La posi
ció del nivell freàtic també varia durant l'any ja que depèn del 
tipus de pluja de cada temporada. 

En alguns llocs el nivell freàtic i la superfície es tallen, formant 
pantans o llacs i deus. 
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LES DEUS 

Les deus són raigs o filtracions d'aigua que poden produir-se en 
els vessants d'un pujol, sobretot en els talls del sediment on el ni
vell freàtic o el mantell aqüífer surten a la superfície o on el mantell 
queda blocat per una roca impermeable. N'és un exemple la font 
del Molí i la del Roser. 

L'aigua de les deus sol ser potable i pura, passa a través de fins 
porus de gresos que filtren les seves impureses de la mateixa 
manera que un filtre domèstic. 

La calcària no és una roca porosa però és permeable. L'aigua 
subterrània pot atravessar l'entramat de fisures, juntes i cavernes 
d'aquesta roca. Aquestes vies augmenten de mida per l'acció de 
l'aigua de la pluja carregada de diòxid de carboni i dissolen la roca 
calcària. 

L'aigua d'algunes deus conté substàncies minerals dissoltes a 
causa de la profunditat de la deu i moltes són utilitzades amb fins 
medicinals i al seu voltant s'han construït balnearis per a 
tractaments. 
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Secció d'una vall imaginària de Viladecavalls 
l. Sediments 
2. Aqüífer 
3. Mina excavada en els sediments 
4. Barrera freàtica 
5. Nivell freàtic 
6. Brollador d'aigua 
7. Llit de la riera 
8. Pou 
9. Nivell de l'aqüífer 



TORRENTS I RIERES 

R iera d el Gaià 

N eix a la serra de l'Obac i desemboca al riu Llobregat, a la zona 
coneguda per les Carpes, després de recórrer una longitud de 17 
km. 

A la part superior de la llera circula aigua la major part de l'any. 
Filtrant-se per l'arena que cobreix el seu llit durant tot el seu 
recorregut cap al Llobregat l'aigua es perd en el llit mitjà i torna 
a la superfície prop de la desembocadura a la riera de Can Costa. 

Un dels subministraments d'aigua d'aquesta riera són els 
famosos Caus del Guitar, que pertanyen a la formació kàrstica del 
massís de l'Obac, els quals afloren amb força uns dies després 
del règim alt de pluges. 

Els afluents que desemboquen en aquesta riera són els torrents 
següents: Pi Bonic, de les Foradades, de la font de la Pedra, de la 
font de l'Albert, d'en Font, de la Roca, del Llor, de Can Trias, de 
Sant Miquel, de Can Purull, del Salt, Fondo, de Can Cintet i del 
Frare, i la riera de Sant Jaume. 

A partir de la unió d'aquestes dues rieres l'aigua circula tot l'any 
i a més el Gaià canvia de nom. Des d'aquest punt s'anomena riera 
de Can Costa o riera del Morral i amb aquesta denominació arriba 
al riu Llobregat. 

A causa de la seva forma plana i arenosa la riera del Gaià és 
de fàcil circulació en el 80% del recorregut fins i tot per vehicles 
tot terreny. 
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Aquest fet fou determinant com a via de penetració en el pas
sat de les cultures cap a les valls adjacents, els assentaments i els 
camins . Per la riera de Can Costa o del Morral circulà durant segles 
el vell camí de Martorell a Viladecavalls. 

Uns altres vestigis els tenim en les restes de la torre de vigilància 
o castell del Taudell que estava situat a la vora de la riera, vigilant 
el pas per ell; en la masia de can Cabasa situada al capdamunt 
de la riera i al costat del camí d'Ullastrell; en el vell molí de can 
Guanteres, del qual no en queden quasi restes, ja que fou arrassat 
per la crescuda de l'aigua del pantà de la Xuriguera en fallar la 
seva base en la fatídica nit del 23 de febrer de 1944. La vella presa 
de la Xuriguera, obra d'enginyeria de la qual encara se'n poden 
veure restes, fou inaugurada l'any 1902 i fou construïda principal
ment per subministrar aigua a la floreixent indústria de Terrassa. 

Creuen aquesta riera la carretera de Martorell a Olesa, la ca
rretera d'Ullastrell al Suro, el camí vell d'Ullastrell a Olesa. També 
utilitza el seu llit el camí vell de Martorell a Viladecavalls, la creua 
el camí vell d'Ullastrell a Viladecavalls, la carretera de Terrassa 
a Olesa, l'autopista de Terrassa a Manresa, l'autovia de Terrassa 
a la Bauma, el camí de can Guanteres a can Mitjans, el ferrocarril 
de Barcelona a Saragossa, el camí ral de Terrassa a Vacarisses, el 
camí vell de Terrassa a Rellinars, el camí de can Font i la Pineda 
i el camí de can Guitar. 

Aquesta riera per la seva longitud és especialment perillosa a 
la tardor ja que les fortes pluges locals causen fortes crescudes de 
l'aigua. 
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Vista de la riera del Gaià als horts de can Mir 
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Penya-segats erosionats per l'acció de l'aigua de la riera del Gaià 
a l'alçada de can Mitjans. 



Pantà destruït de la Xuriguera. La cabuda d'aquest pantà fou d 'un milió de 
metres cúbics. El mur tenia 40 m de gruix de base i 5 m a la part superior 

i la seua alçada era de 42 m. Els estudis foren fets a l'any 1897 per 
l'arquitecte Sr. Feu en col·laboració amb el Sr. Pascual. 
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Pantà de la Xuriguera al principi del segle. (Arxius Tobella) 
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Els caus del Guitar, un dels majors subministraments d 'aigua 
de la riera del Gaià, és una deu interminent de la qual sols surt aigua 

en època de fortes pluges. 
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Torrent d el Salt 

Neix prop del Turó del Roc Blanc, avui destruït, i el seu llit és 
ple de terra a la zona del barri de Can Trias Vell . 

Aquesta riera és realment particular pel gran nombre de fonts 
i deus que subministren aigua a aquest torrent pel qual circula 
aigua neta i cristal·lina durant tot l'any i a més es troben peixos 
en algunes basses naturals . 

L'aigua circula encaixonada entre uns forts penya-segats i salts 
d'aigua. 

Hi desemboquen uns torrents amb una vegetació gairebé sal
vatge amb falgueres de 2 m i arbres de 20 m, com el torrent de 
Montagut, el torrent, la font i la deu de Can Misser, que aporten 
un gran volum d'aigua, el torrent de la Font Freda i el de Can Costa 
i per últim desemboca a la riera del Gaià prop de Can Cabasa. A 
prop d'aquesta desembocadura hi havia la font dels Anglesos i les 
mines de carbó que avui són difícils de localitzar. 
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Salt d 'aigua en el torrent del Salt 
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Torrent del Salt 

32 



Explotació de carbó a Viladecavalls a principi de segle. 
La font dels Anglesos era al costat d'aquestes mines. (Arxiu Tobella) 

33 



Torrent de Sant Jaume 

Neix a la carena de Roure Monjo, als Caus, al vessant de Va
carisses, i desemboca a la riera del Gaià. 

Aquesta riera s'obrí pas a través de la falla del Vallès, tallant 
en sec la impressionant serra del Ros i la del Puig Ventós. 

L'aigua hi circula segons l'estació de l'any. És a la primavera i 
a la tardor quan el curs del torrent porta aigua. 

Cal destacar com a afluents d'aquesta riera el torrent de Can 
Boixadell i la seva font, el de Coll Cardús, el de Torrelles, el de 
la Font Pedra, el del Mimo, el de Can Ros i la font del Roure, el 
torrent de Sant Pere i el dels Vidres . 

Com a dades d'interès cal destacar l'església, la masia i la mina 
de Sant Jaume, can Matetas i la mina de Sant Antoni, can Mimo, 
can Coleta, can Marceló, can Miquel Amat, la casa nova de San
tacana i can Sanaüja. 

Creuen aquesta riera l'autovia de Terrassa a Manresa, el ferro
carril de Barcelona a Saragossa, la carretera d'Olesa a Vacarisses, 
la carretera de Viladecavalls a Olesa, el camí vell de Terrassa a 
Olesa, el camí vell de Viladecavalls a Martorell que utilitza part 
de la seva llera com a camí, fins a la seva unió amb la riera del 
Gaià. 
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Salt d 'aigua a a riera de Sant Jawne prop de l'estació d 'Olesa 
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Torrent de Sant Martí 

Neix a la font de l'Hort de Sant Martí i desemboca a la riera de 
Sant Jaume prop de can Sanaüja. 

S'hi uneixen els torrents de can Trullàs, el del Trull i el de la 
Torre. 

Després inicia el viatge en solitari fent com en les altres rieres 
de l'entorn forts talls en les argiles miocèniques creant un paisatge 
impressionant. 

És un torrent de característiques planes i arenoses amb forts 
talls i gorges produïts per l'erosió i amb abundant vegetació en tot 
el seu curs. 

La major part de l'any no porta aigua però és freqüent veure
la-hi córrer a la primavera i a la tardor, quan esdevé especialment 
perillosa per les crescudes. 

La creuen la carretera de Terrassa a Olesa i el camí vell de 
Terrassa a Olesa que a més circula un tram d'un km riera avall. 

En aquesta riera es pot localitzar la font del Camí Vell d'Olesa 
que fou destruïda en construir la carretera de Terrassa a Olesa, 
però les seves aigües brollen prop de la llera al costat de la casa 
del Sr. Cascales. 
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Riera de Sant Martí prop de La font Robinada 
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Torrent del Llor 

Neix a la carena del Roure Monjo als caus i desemboca a la riera 
del Gaià a la urbanització de Sant Miquel de Guanteres. 

Aquesta riera està tocada de mort en el seu llit superior, ja que 
un dels seus afluents està prop d'un macroabocador del Vallès, la 
qual cosa la fa perillosa i pudenta. Però això no fou sempre així. 
Abans d'instal·lar-se aquest abocador aquí, aquesta zona era una 
de les més boniques per la frondosa vegetació d'arboços i alzines 
que hi havia. La construcció de l'autovia fou l'acabament per a tota 
aquesta vall. 

Desemboquen en aquest torrent el de la Font dels Parrots, el del 
Boix Grèvol, el dels Avellaners i el de les Pineses. 

Creuen aquesta riera el camí ral de Terrassa a Vacarisses i 
Montserrat, el camí vell de Viladecavalls a Vacarisses, el ferroca
rril de Barcelona a Saragossa i el camí de can Mitjans a can 
Guanteres. 

Com a dades d'interès cal esmentar que en aquesta riera podem 
localitzar el vell molí romà, al costat del seu llit, en la mateixa falla 
que produeix un salt de 10 m, i en el seu fons es troba la font del 
molí, desgraciadament destruïda i contaminada per ]'abocador . 

S alt del Molinat en el torrent del Llor. Restes de l'antic molí de farina. 
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Salt del Molinat a principi del segle. 
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Aquest conjunt de rieres que envolten Viladecavalls, donades 
les seves característiques, en fan un conjunt únic, per la seva forma 
i el seu estil , difícil de trobar en un altre lloc. 

Per tant, hem de vetllar per elles i evitar agressions com tales 
incontrolades, abocaments de residus, etc. 

Espero que es conservin per a les properes generacions. 
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CARTOGRAFIA 
PER COORDENADES 

La Terra està dividida imaginàriament per una sèrie de línies 
que en creuar-se formen uns quadrants; a aquestes línies les ano
menem meridians o longituds i paral·lels o latituds. 

Els primers van de pol a pol i els altres formen bandes paral·leles 
a l'equador. 

La latitud 0° està situada a l'equador i es divideix cap al nord 
i cap al sud. 

La longitud Oº comença en el conegut meridià de Greenwich, 
que fou un antic municipi de Londres. Aquest meridià fou adoptat 
l'any 1884 com a meridià O i es divideix cap a l'est i l'oest. 
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Latituds. 

Oest. 

Polo Nort 

Polo Sud. 

Est. 

Longituds. 



Les longituds i latituds es divideixen en graus, minuts i segons, 
unitats representades amb els símbols indicats a l'exemple (41º 35' 
15"). 

Tots els mapes cartogràfics tenen als extrems les dades de les 
coordenades . Veurem que posen 41º i 36' en la part lateral corres
ponent a les latituds i en la part superior del plànol veurem que 
indiquen 5º i 38'. Aleshores mitjançant un regle tirem una línia en 
la coordenada de 41º 33' 15" (latitud) i una altra línia en la coor
denada de 5° 39' (longitud) i en el punt on es creuïn les línies és 
el punt exacte on es troba la font, el castell o el tresor. 
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Exemple de localització: 
Coordenades: 
Latitud - 41 graus 39 minuts est 
Longitud - 5 graus 33 minuts nord 



Les dades que es donen per coordenades es realitzaren per mit
jà terrestre i en base al mapa topogràfic de l'editorial Alpina, de 
l'Institut Geogràfic i Catastral de l'any 1985. 

Vull esmentar que en els mitjans moderns per via satèl·lit 
existeix en general un error d'uns 100 m, per tant podem comptar 
que amb les nostres mesures terrestres l'error pot ser major, però 
no hi podem fer més . 
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FONTS 
DE VILADECAVALLS 

Relació de fonts i deus de Viladecavalls 

l Font de Can Turu 
2 Font del Capellà 
3 Font de la Bòbila 
4 Font del Prat 
5 Font de cal Dentista 
6 Font dels Horts de Sant Martí 
7 Font mina de l'Hort de Ca l'Hostaler 
8 Font mina de Martí Purull 
9 Font mina de Cal Salanova 

10 Font de l'Avellaneda 
11 Font de la Bòbila de Can Corbera 
12 Font de Can Joan 
13 Font del Naixement de la Riera de Can Trullàs 
14 Font del Camí Vell d'Olesa 
15 Font del Roure Centenari 
16 Font mina del Trull 
17 Font del Miqueló 
18 Font del Pi 
19 Font Robinada 
20 Font del Janet 
21 Font dels Rosers 
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22 Font Perduda 
23 Font del Rectotxo 
24 Font dels Ànecs 
25 Font dels Horts Nous 
26 Font del Benet 
27 Font del Fèlix 
28 Font del Ballester 
29 Font del Lledoner 
30 Font del Xic Feliu 
31 Font del Roure 
32 Font de la Riera del Gaià 
33 Font de Can Cabasa 
34 Font del Coco 
35 Font del Frare 
36 Font mina i bassa de Ca n'Oleguer 
37 Font de Can Tarumbot 
38 Font del Molí de Vent 
39 Font del Roser 
40 Font de Can Marcet 
41 Fonts de la Casa Santacana 
42 Font de Can Boada 
43 Font de Can Margarit 
44 Font del Molinat 
45 Font del Camí Ral 
46 Font del Bosc 
47 Font de la Comunitat 
48 Font de les Torres Verdes 
49 Font de Sant Jordi 
50 Font del Dragó 
51 Font Nova 
52 Font del Baltasar 
53 Mina de Can Garriga 
54 Font de Can Garriga 
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Fonts urbanes 

l Font de Can Turu, situada a la plaça de la Font de Can Turu 
2 Font de la plaça de Pere Amat. Nucli antic 
3 Font de la plaça del Centre Cívic de la Planassa. 
4 Font de la plaça Joan XXIII situada a Can Corbera 
5 Font de la plaça de l'Alzina, situada a Sant Miquel de 

Guanteres 
6 Font de la plaça del Drac, situada a Can Trias 

Fonts fora del terme de Viladecavalls però que són interessants 
de conèixer 

l Font Freda o del Xurrera 
2 Font mina de Sant Antoni 
3 Font mina de Sant Jaume 
4 Font de la Rabassada 

( Can Misser) 
(Can Matetes) 
(Sant Jaume) 
(Ros) 

Després d'aquestes relacions passem a presentar una fitxa de 
cada font. 
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Font de Can Turu 

Data de la recerca: 11-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 257 m 
Coordenada: Latitud 41 ° 33' 10" . Longitud 5° 38' 30" 
Riera o torrent: N o 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Aixeta 
Cabal: 11 litres per minut 
Localització: Al costat de la masia de can Turu, a la plaça de Can 

Turu. Font urbana. 
Descripció: L'autèntica font de Can Turu està enterrada uns 

metres per sota de la nova. L'aigua que subministra aquesta font 
prové del pou que està situat dins de la masia de can Turu. La font 
veritable es pot donar per perduda, però l'aigua que raja de la font 
nova pertany al mateix nivell freàtic, ja que els més vells del poble 
comentaven que quan a la masia extreien aigua del pou, la font 
s'assecava. 
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Anàlisi : Aigua controlada sanitàriament 
Bibliografia: Està descrita en el llibre d'història de Viladecavalls 
Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: AVL. l 
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Font del Capellà 

Data de la recerca: 12-12-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 249 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 30". Longitud 5º 38' 45" 
Riera o torrent de Can Corbera 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Tub lliure 
Cabal: De 10 a 20 litres per minut 
Localització: Agafarem el carrer del Capellà i, a continuació, a 

la nostra dreta veurem un carrer, el seguirem fins al final; es 
converteix en una sendera i a la fi, a l'esquerra, veurem la font que 
està mig coberta per la vegetació. 

Descripció: Construcció sòlida i de grans dimensions per la qual 
cosa es pot denotar la fama d'aquesta font en el passat. Avui es 
troba en estat d'abandonament. 

L'aigua surt per un tub metàl·lic, en el qual hi ha connectada 
una mànega per aprofitar l'aigua per regar. 

Anàlisi: Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: Està localitzada en el llibre d'història de Vila

decavalls 
Cartografia: Està cartografiada en els mapes cartogràfics de 

Catalunya 
Número d'identificació: AVL. 2 
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Font de la Bòbila 

Data de la recerca: 12-12-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 242 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 15". Longitud 5º 38' 13" 
Riera o torrent: No 
Municipi: Viladecavalls 
Al tres noms: N o 
Sistema de sortida: Lliure 
Cabal: 2 o 3 litres per minut 
Localització: A prop de la bòbila a uns 30 m del camí vell d'Olesa, 

agafant una sendera a la nostra esquerra partint de la masia de 
can Turu, baixant pel camí vell a uns 150 m. 

Descripció: Construcció de mina excavada a l'argila. Disposa 
d'una porta metàl·lica i d'un tub metàl·lic per a la sortida de l'aigua. 
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Anàlisi: Aigua sanitàriament potable el 12-12-93. 
Bibliografia: Està localitzada al llibre d'història de Viladecavalls 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: AVL. 3 
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Font del Prat 

Data de la recerca: 05-05-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 260 m 
Coordenada: Latitud 41º 33'. Longitud 5º 38' 30" 
Riera o torrent: No 
Municipi: Viladecavalls 
Al tres noms: N o 
Sistema de sortida: Mina lliure 
Cabal: No. Està seca. 
Localització: Agafarem un camí al costat de la masia de can 

Turu, avançarem uns 300 m en direcció a la carena de Can Turu. 
La trobarem al final del camí en un revolt a la dreta dins del bosc, 
en un torrent. 

Descripció: Construcció de mina excavada a l'argila, reforçada 
amb maons. Té un tub de plom destruït. La mina està seca. L'aigua 
està canalitzada a la font del Dentista a la casa del mateix nom. 
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Anàlisi: Seca 
Bibliografia: Està descrita al llibre d'història de Viladecavalls 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 4 





Font de cal Dentista 

Data de la recerca: 20-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 212 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 5". Longitud 5º 38' 15" 
Riera o torrent: N o 
Municipi: Viladecavalls 
Al tres noms: N o 
Sistema de sortida: Aixeta 
Cabal: 10 litres per minut 
Localització: Dins de la propietat de cal Dentista, a prop de la 

porta principal de la casa. Al costat de la carretera d'Olesa, passat 
el poble de Viladecavalls en direcció a Olesa, al costat de la riera 
de Sant Martí. 

Descripció: Construcció individual de forma circular, separada 
de la casa, però molt a prop de la porta principal. L'aigua d'aquesta 
font està canalitzada des de la vella font del Prat, a uns 200 m 
muntanya amunt. 
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Anàlisi : No està controlada 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: AVL. 5 
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Font dels Horts de Sant Martí 

Data de la recerca: 11-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 250 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 45". Longitud 5º 38' 30" 
Riera o torrent de Sant Martí 
Municipi : Viladecavalls 
Al tres noms: N o 
Sistema de sortida: Lliure per tub 
Cabal: De 10 a 20 litres per minut 
Localització: A la urbanització de la Planassa, al costat del camí 

vell de can Boada, cantonada amb el carrer de Barcelona i el 
d'Abrera. 

Descripció: Construcció d'obra, reparada pels veïns de la Pla
nassa. Es troba en molt bon estat. Disposa de safareig, en molt mal 
estat. L'aigua que sobra va a parar a una bassa per regar els horts 
propers . 
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Anàlisi : Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: Està localitzada al llibre d'història de Viladecavalls 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 6 
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Font dels Horts de Ca l'Hostaler 

Data de la recerca: 04-11-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 225 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 38". Longitud 5º 38' 35" 
Riera de Sant Martí 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Mina lliure 
Cabal: De 5 a 10 litres per minut 
Localització: Agafarem el carrer de Sant Martí, passarem per 

darrere de l'església, baixarem recte per una sendera i veurem una 
porta metàl·lica que posa 1906; al final de la sendera trobarem les 
mines . 

Descripció: Mina excavada a l'argila. L'aigua va a parar a unes 
basses amb safareig. L'altra mina té un bonic edifici però en males 
condicions de conservació . L'aigua és utilitzada per regar els horts 
propers . 
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Anàlisi : Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: AVL. 7 
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Font mina de Martí Purull 

Data de la recerca: 05-11-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 220 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 40". Longitud 5º 38' 30" 
Riera de Sant Martí 
Municipi : Viladecavalls 
Altres noms: del Jardí 
Sistema de sortida: Mina lliure 
Cabal: De 10 a 20 litres per minut 
Localització: Mina situada als Horts de Sant Martí vora el 

torrent del mateix nom, entre els manantials de la mina Font de 
Cal Salanova i la mina Font dels Horts de Ca l'Hostaler. 

Descripció: Mina excavada en argila i reforçada amb maçoneria 
en forma de semicercle. L'aigua va a parar a unes grans basses que 
disposen d'un vell safareig. L'aigua també s'utilitza per regar els 
horts de les rodalies. 
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No disposa de cap rètol amb el nom de la deu 
Anàlisi: Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: No està documentada 
Número d'identificació: AVL. 8 





Font mina de Cal Salanova 

Data de la recerca: 05-11-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 220 m 
Coordenada: Latitud 41 º 33' 35". Longitud 5º 38' 30" 
Riera de Sant Martí 
Municipi: Viladecavalls 
Al tres noms: N o 
Sistema de sortida: Mina lliure 
Cabal: De 30 a 40 litres per minut 
Localització: Davant dels horts de ca l'Hostaler, a la part 

esquerra de la riera de Sant Martí. 
Descripció: Mina excavada en argila i reforçada amb tubs de 

formigó i maçoneria, d'una longitud considerable. L'aigua va a 
parar a unes basses amb safareig i és utilitzada per regar. 
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Anàlisi: Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: N o està documentada 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: AVL. 9 
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Font de L'Avellaneda 

Data de la recerca: 04-11-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 270 m 
Coordenada: Latitud 41º 32' 50" . Longitud 5º 38' 
Riera o torrent: No. Però és a prop del torrent de Sant Martí 
Municipi : Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Mina, tub lliure. 
Cabal: De 10 a 20 litres per minut 
Localització: Agafarem el torrent de Sant Martí des del pont de 

la carretera d'Olesa. Baixarem aigua avall uns 500 m i la trobarem 
a uns 80 m muntanya amunt, a la nostra esquerra. 

Descripció: Construcció de mina excavada. L'aigua va a parar a 
unes grans basses i és utilitzada per regar. 
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Anàlisi: Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: N o està documentada 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 10 
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Font de la Bòbila de Can Corbera 

Data de la recerca: 05-05-1980 
Alçada sobre el nivell del mar: 329 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 5". Longitud 5º 38' 50" 
Riera o torrent: No 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Mina lliure 
Cabal: d'l a 2 litres per minut 
Localització: Al costat de la bòbila de can Corbera, en una paret 

d'argila. 
Descripció: Construcció de mina excavada a l'argila. Actualment, 

està coberta per esbarzers. La mina està enfonsada, però està en 
servei i subministra aigua a la masia de can Corbera. Antigament 
hi havia una gran bassa que quedà destruïda per l'autopista de 
Terrassa a Manresa. 

70 

Anàlisi: Desconeguda 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: AVL. 11 





Font de Can Joan 

Data de la recerca: 11-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 389 m 
Coordenada: Latitud 41º 34' 15". Longitud 5º 38' 36" 
Riera o torrent de Can Trullàs 
Municipi: Viladecavalls 
Al tres noms: N o 
Sistema de sortida: Lliure 
Cabal: Normalment està seca 
Localització: Està situada en una sendera que ens porta cap a 

la font del Naixement de la Riera de Can Trullàs, a uns 20 m abans 
d'arribar a aquesta font. 

Descripció: Construcció de pedres. Sobre una pedra hi ha escrit 
el nom de la font. 
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Anàlisi: Aigua no controlada sanitàriament 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 12 
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Font del naixement de la Riera de Can Trullàs 

Data de la recerca: 10-10-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 381 m 
Coordenada: Latitud 41º 34' 15". Longitud 5º 38' 30" 
Riera o torrent de Can Trullàs 
Municipi : Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Tub lliure 
Cabal: 3 o 4 litres per minut 
Localització: Prop de la urbanització de Can Corbera, agafarem 

una sendera a la nostra esquerra, al costat del transformador 
d'electricitat d'aquesta urbanització. El camí davalla cap a la riera 
i al final del mateix hi trobarem la font . 

Descripció: Està situada al mateix llit del torrent de Can Trullàs. 
Té una sortida de tub metàl·lic. 
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Anàlisi: Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: N o està documentada 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 13 
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Font del Camí Vell D'Olesa 

Data de la recerca: 11-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 225 m 
Coordenada: Latitud 41º 33'15". Longitud 5º 38'10" 
Riera o torrent de Sant Martí 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Lliure 
Cabal: De 10 a 20 litres per minut 
Localització: Aquesta font estava situada enmig de l'actual 

carretera de Viladecavalls a Olesa a prop de la casa del Cascales. 
En construir aquesta carretera a principi del segle, la font quedà 
destruïda però l'aigua continua sortint a la riera de Sant Martí prop 
de la casa abans esmentada. 

Descripció: L'aigua s 'aprofita per regar els horts propers i és 
recollida en unes basses. 
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Anàlisi: N o es coneix 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 14 





Font del Roure Centenari 

Data de la recerca: 02-02-1983 
Alçada sobre el nivell del mar: 280 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 32". Longitud 5º 37' 30" 
Riera o torrent de la Torre 
Municipi: Viladecavalls 
Al tres noms: N o 
Cabal: d'l a 3 litres per minut 
Localització: Situada al costat del camí antic de can Marcet a 

Viladecavalls. Agafarem el camí que surt de la porta metàl·lica de 
can Trullàs. Una vegada passem el torrent de Sant Martí, el camí 
es divideix en dos; l'un va a la casa de can Trullàs, nosaltres aga
farem el de l'esquerra que puja. Al capdamunt de la carena girem 
a la dreta i agafem el primer camí que baixa. Un cop al torrent, 
avançarem aigua amunt. Veurem el camí que puja a la nostra 
esquerra i a uns 50 m veurem el roure centenari i la font. 

Descripció: L'aigua surt d'una mina propera, situada a uns 50 
m al costat d'un penya-segat d'argila. La mina està excavada i 
sense protecció. Es pot observar una antiga canalització de terra 
cuita per a la conducció de l'aigua que s'emmagatzemava en una 
bassa. Darrerament aquesta font es va reconstruir canalitzant 
l'aigua amb un tub de PVC. Al costat de la font hi ha un antic forn 
de calç, un dels millor conservats de Viladecavalls. També hi ha 
a prop el vell roure, un dels més grans del Vallès. 
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Anàlisi: Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: N o està documentada 
Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: AVL. 15 
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Font mina del Trull 

Data de la recerca: 04-02-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 270 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 45". Longitud 5° 38'10" 
Riera o torrent del Trull 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Mina oberta canalitzada 
Cabal: De 2 a 3 litres per minut 
Localització: Passarem per la porta metàl·lica de can Trullàs. 

Agafarem el camí que segueix la riera amunt. Trobarem la mina 
a uns 100 m abans d'arribar al ferrocarril a la nostra esquerra, 
pujant uns 10 m. 

Descripció: Mina excavada a l'argila, de forma semicircular, 
reforçada amb maons. L'aigua està canalitzada a una font prop del 
camí. Antigament l'aigua era conduïda a la casa de can Trullàs per 
un tub de plom. 
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Anàlisi: No està controlada sanitàriament 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 16 





Font del Miqueló 

Data de la recerca: 11-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 276 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 45" . Longitud 5º 38' 25" 
Riera o torrent de Can Trullàs 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Lliure per tub 
Cabal: De 5 a 10 litres per minut 
Localització: Riera de Can Trullàs amunt, prop del ferrocarril 

i a l Km des del pont de la carretera d'Olesa riu amunt, la trobarem 
a la nostra dreta. 

Descripció: Construcció d'obra, amb sortida mitjançant un tub . 
L'aigua sobrera acumulada en una bassa s'utilitza per regar. 
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Anàlisi : Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 17 
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Font del Pi 

Data de la recerca: 30-10-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 272 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 45" . Longitud 5º 38' 20" 
Riera o torrent de Can Trullàs 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: De la Pitotxa 
Sistema de sortida: Mina lliure 
Cabal: De 10 a 20 litres per minut 
Localització: Molt propera a la font del Miqueló, però a la banda 

esquerra. Riera de Can Trullàs avall, dins d'una propietat amb 
accés restringit. 

Descripció: Construcció senzilla, amb sortida d'aigua mitjançant 
una teula. L'aigua va a parar a una bassa que disposa de safareig 
i és utilitzada per regar els horts propers. 
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Anàlisi: Aigua no controlada sanitàriament 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 18 
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Font Robinada 

Data de la recerca: 03-04-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 160 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 7". Longitud 5° 36' 50" 
Riera o torrent de Sant Martí 
Municipi : Viladecavalls 
Altres noms: Riera de Sant Martí 
Cabal: De 10 a 20 litres per minut 
Localització: Al costat del llit de la riera de Sant Martí. Aigua 

avall , a uns 1200 m , la trobarem a la nostra esquerra, a partir del 
pont de la carretera de Terrassa a Olesa. 

Descripció: Construcció senzilla, amb brollador metàl·lic lliure. 
L'aigua va a parar directament a la riera. 
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Anàlisi: Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 19 
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Font del Janet 

Data de la recerca: 04-11-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 250 m 
Coordenada: Latitud 41 º 33' 20" . Longitud 5° 38' 30" 
Riera o torrent: No 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Mina lliure 
Cabal: De 5 a 10 litres per minut 
Localització: Està situada darrere de l'ajuntament, al costat 

d'uns horts i la carretera de Terrassa. 
Descripció: Mina excavada a l'argila. L'aigua va a parar a una 

bassa i és utilitzada per regar els horts propers . 
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Anàlisi : Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació . A VL. 20 
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Font dels Rosers 

Data de la recerca: 05-11-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 223 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' . Longitud 5º 38' 45" 
Riera o torrent de Can Corbera 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: Del Roser 
Sistema de sortida: Tub metàl·lic 
Cabal: d'l a 10 litres per minut 
Localització: Prop del camí de la casa de Can Purull i el pont 

de la riera de Can Corbera. 
Descripció: Es pot veure una bonica construcció amb maons amb 

un petit safareig i al fons la mina excavada a l'argila reforçada. 
Actualment està molt deteriorada. Els més vells del poble expli
quen que quan eren petits era normal sortir amb l'escola a berenar 
a la font. 

Anàlisi: Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: Està documentada al llibre d'història de Vilade

cavalls (1991). 
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Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 21 





Font Perduda 

Data de la recerca: 04-10-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 220 m 
Coordenada: Latitud 41º 33 1

• Longitud 5° 38' 4611 

Riera o torrent de Can Corbera 
Municipi: Viladecavalls 
Al tres noms: N o 
Sistema de sortida: Tub metàl·lic 
Cabal: d'l a 2 litres per minut 
Localització: Situada prop del pont per on la carretera de 

Terrassa a Viladecavalls creua el torrent de Can Corbera, a uns 
4 m riera avall a la part dreta i a uns 2 m d'alçada al costat de 
la paret del llit, molt a prop de la font dels Rosers. 

Descripció: Construcció senzilla d'obra molt simple, amb sortida 
d'aigua mitjançant un tub metàl.lic. L'aigua en sortir durant qui 
sap quant temps ha format unes estalactites sota del brollador. 
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Anàlisi: Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 22 





Font del Rectotxo 

Data de la recerca: 11-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 218 m 
Coordenada: Latitud 41º 33'. Longitud 5° 38' 50" 
Riera o torrent de Can Corbera 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Deu oberta 
Cabal: 20 litres per minut 
Localització: Situada al camí vell de Terrassa a Olesa i al costat 

de la carretera que uneix les dues localitats, propera al Km 4 i 
al pont que creua el torrent de Can Corbera. 

Descripció: Construcció d'obra que forma una petita bassa. 
L'aigua sobrera passa a un vell safareig i és utilitzada per regar 
els horts propers. 
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Anàlisi: Sanitàriament potable en data 11-11-1993 
Bibliografia: N o està documentada 
Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 23 
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Font dels Ànecs 

Data de la recerca: 11-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 219 m 
Coordenada: Latitud 41º 33'. Longitud 5º 38' 52" 
Riera o torrent de Can Mitjans . 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Lliure 
Cabal: De 40 a 60 litres per minut 
Localització: A uns 30 m de la font del Rectotxo, als horts de 

can Purull. 
Descripció: Sortida lliure. La quantitat d'aigua d'aquesta deu és 

impressionant. L'aigua sobrera va a parar a uns grans safareigs. 
Segons els més vells del poble, les dones de Viladecavalls abans hi 
rentaven la roba. Actualment l'aigua s'empra per regar els horts 
propers . 

Anàlisi: Aigua sanitàriament potable segons l'anàlisi en data 
11-11-1993. 

Bibliografia: Està documentada al llibre d'història de Vila
decavalls . 
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Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 24 





Font dels Horts Nous 

Data de la recerca: 11-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 226 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 15". Longitud 5º 39' 
Riera o torrent de Can Mitjans 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Deu oberta 
Cabal: 50 litres per minut 
Localització: Situada prop de la carretera de Terrassa a Olesa. 

A la part esquerra en direcció a Terrassa, prop del Km 3,8 veurem 
un camí, el seguirem i ens portarà a aquesta font. 

Descripció: Construcció d'obra que forma un canal de longitud 
indeterminada. L'aigua va a parar a unes basses i és emprada per 
regar. 

Anàlisi: Aigua sanitàriament potable en data 11-11-1993 
Bibliografia: Està documentada al llibre d'història de Vilade

cavalls (1991). 
Cartografia: Mapa cartogràfic excursionista de l'editorial Alpina 

(1985). 
Número d'identificació: A VL. 25 
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Font del Benet 

Data de la recerca: 30-10-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 220 m 
Coordenada: Latitud 41º 33'. Longitud 5º 39' 20" 
Riera o torrent: No 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Lliure 
Cabal: Conducció destruïda 
Localització: Agafarem un camí a la nostra dreta, al costat del 

pont que creua la riera del Gaià en direcció a Terrassa. Seguirem 
el camí i al final del mateix la font es troba dins d'una propietat. 

Descripció: Actualment sols podem veure la bassa de reg i el 
safareig. Abans tenia un brollador i l'aigua queia a la bassa. Segons 
els més vells de Viladecavalls hi havia una canalització que venia 
des d'una granja propera passant per sota de la carretera de 
Terrassa a Viladecavalls fins a una deu. Aquesta canalització és 
visible en l'actualitat, però l'aigua hi deixà de circular en fer un 
pou a la granja. 

Anàlisi: 
Bibliografia: Està documentada al llibre d'història de Vilade

cavalls (1991). 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 26 
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Font del Fèlix 

Data de la recerca: 04-11-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 
Coordenada: Latitud 41º 33' 5". Longitud 5º 39' 23" 
Riera o torrent: N o 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Lliure per tub de PVC 
Cabal: De 5 a 10 litres per minut 
Localització: Als horts del Margarit, molt a prop de la riera del 

Gaià i de la carretera de Viladecavalls a Terrassa, al costat del camí 
vell de Viladecavalls. 

Descripció: L'aigua surt per un tub de PVC i va a parar a unes 
grans basses i és emprada per regar. 

Anàlisi: Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 27 
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Font del Ballester 

Data de la recerca : 11-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 223 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 15". Longitud 5° 39' 17" 
Riera o torrent del Gaià 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: De la Comunitat 
Sistema de sortida: Tub metàl·lic lliure 
Cabal: De 2 a 20 litres per minut 
Localització: Al costat de la riera del Gaià. Quan arribem al pont 

d'aquesta riera, agafarem el camí aigua amunt a uns 200 m a la 
nostra esquerra i pujant uns 4 m veurem la font. 

Descripció: Constucció en mina excavada en obra. Disposa d'un 
tub. L'aigua cau en un petit dipòsit i la sobrera va a una petita 
bassa i és emprada per regar. 

Anàlisi: Aigua sanitàriament potable el dia de la recerca 
Bibliografia: Està documentada al llibre d'història de Vila

decavalls. 
Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 28 
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Font del lledoner 

Data de la recerca: 11-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 227 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 20". Longitud 5º 39' 45" 
Riera o torrent del Gaià 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: De Can Mir 
Sistema de sortida: Aixeta 
Cabal: 10 litres per minut 
Localització: Situada prop de la riera del Gaià sota de can Mir 

Nou. 
Descripció: Constucció d'obra en forma de mina excavada a 

l'argila i tancada. S'hi pot llegir la inscripció: Font del Lledoner 
1867 Can Mir 1933. 

Anàlisi: Aigua sanitàriament no potable el dia de la recerca .. 
Està contaminada pel pou negre de la casa de can Mir. 

Bibliografia: Està documentada al llibre d'història de Vila
decavalls com a font de Can Mir. 

Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 29 
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Font del Xic Feliu 

Data de la recerca: 30-10-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 228 m 
Coordenada: Latitud 41 º 33' 23". Longitud 5º 39' 40" 
Riera o torrent del Gaià 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Lliure 
Cabal: De 5 a 10 litres per minut. 
Localització: Situada a l'altre costat de la riera del Gaià, i molt 

a prop de la font del Lledoner. Es troba dins d'una propietat amb 
accés restringit. 

Descripció: Aigua canalitzada cap a a l'interior d'una finca 
particular. Construcció en forma de caseta tancada. Al fons es veu 
sortir l'aigua d'un tub de PVC. L'aigua sobrera va a la riera del 
Gaià. 

Anàlisi: Aigua no controlada sanitàriament 
Bibliografia: Està documentada al llibre d'història de Vila

decavalls. 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 30 

Nota: 
A ctualment no existeix la font 
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Font del Roure 

Data de la recerca: 28-10-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 272 m 
Coordenada: Latitud 41º 34'. Longitud 5º 36' 45" 
Riera o torrent: N o 
Municipi : Viladecavalls 
Al tres noms: N o 
Sistema de sortida: Sense control 
Cabal: Desconegut 
Localització: Al costat del camí vell de la casa de la Calera a 

l'estació d'Olesa, davant de la masia, prop de tres grans alzines. 
Descripció: Actualment la font està destruïda i l'aigua surt a la 

superfície sense control. 
Anàlisi: N o està controlada 
Bibliografia: N o està documentada 
Cartografia: Mapa cartogràfic de l'editorial Alpina de l'any 1985 
Número d'identificació: A VL. 31 

Nota: 
A ctualment no existeix la font 
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Font de la Riera del Gaià 

Data de la recerca: 12-07-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 153 m 
Coordenada: Latitud 41º 32' 15". Longitud 5º 38' 30" 
Riera o torrent del Gaià 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: De Can Cabasa 
Sistema de sortida: Lliure 
Cabal: 4 litres per minut 
Localització: Prop del llit de la riera del Gaià, entre can Cabasa 

i el camí vell d'Ullastrell, quan creua la riera . 
Descripció: No hi ha cap construcció aparent. Sortida lliure 

mitjançant una teula. 
Anàlisi : Aigua no controlada sanitàriament 
Bibliografia: Està documentada al llibre d'història de Vila

decavalls. 
Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 32 
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Font de Can Cabasa 

Data de la recerca: 12-11-1992 
Alçada sobre el nivell del mar: 250 m 
Coordenada: Latitud 41º 32' 15". Longitud 5º 38' 45" 
Riera o torrent del Gaià 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Cabal: Font seca 
Localització: Localitzarem aquesta font al costat del camí vell 

carreter de Viladecavalls a Ullastrell . Passarem a la casa de can 
Cabasa pel camí vell i baixarem fins arribar a la riera del Gaià. 
La trobarem a la banda esquerra i a uns 200 m del llit. A l'altre 
costat del camí hi ha una bassa i un vell pou semiobstruït. 

Descripció: Bonica construcció en forma d'arc. Les parets estan 
reforçades de pedra. Està semiamagada entre les bardisses , 
abandonada i seca. 

Anàlisi: Seca 
Bibliografia: Està documentada al llibre d'història de Vila

decavalls . 
Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 33 
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Font del Coco 

Data de la recerca: 12-12-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 222 m 
Coordenada: Latitud 41º 32' 34". Longitud 5º 38' 16" 
Riera o torrent: No 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: Del Blanca i de la Rata 
Sistema de sortida: Aixeta 
Cabal: De 20 a 30 litres per minut 
Localització: Agafarem el camí d'Ullastrell. Quan passem una 

casa a la nostra esquerra, al final del camí en un revolt veurem 
un altre camí a la nostra dreta; l'agafarem i el seguirem, després 
veurem una sendera que baixa i no l'agafarem. Girarem a la dreta 
i a la fi trobarem la font a la nostra dreta. 

Descripció: Construcció en obra en forma circular, amb mina 
excavada a l'argila, bastant senzilla. 

Anàlisi : Aigua sanitàriament potable el dia de la recerca 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: Mapa cartogràfic de Catalunya 
Número d'identificació: A VL. 34 
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Font del Frare 

Data de la recerca: 13-05-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 200 m 
Coordenada: Latitud 41º 32' 15". Longitud 5º 37' 50" 
Riera o torrent del Frare 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Aixeta tancada 
Cabal: De 20 a 30 litres per minut 
Localització: Agafarem el camí que ens porta a ca n'Oleguer. Uns 

metres més avall veurem un camí a la nostra dreta; el seguirem 
fins que vegem una petita sendera a la nosta dreta amb uns graons 
amb un reforç de fusta. Al final de la mateixa veurem la font, molt 
a prop del torrent del mateix nom i les ruïnes de la casa de cal 
Frare. 

Descripció: Bonica font reconstruïda el 1993 amb molt bon gust. 
És d'obra, té un dipòsit per recollir l'aigua i un tap a la sortida per 
evitar-ne la pèrdua. 

Anàlisi: Aigua sanitàriament potable el 13-05-1993 
Bibliografia: Està documentada al llibre d'història de Vila

decavalls. 
Cartografia: Mapa cartogràfic de Catalunya 
Número d'identificació: A VL. 35 
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Font, mina i bassa de Ca n'Oleguer 

Data de la recerca: 13-05-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 210 m 
Coordenada: Latitud 41º 32' 17" . Longitud 5° 37' 40" 
Riera o torrent del Frare 
Municipi: Viladecavalls 
Al tres noms: N o 
Sistema de sortida: Mina excavada 
Cabal: Desconegut 
Localització: Molt a prop de la font del Frare. En comptes de 

baixar cap a aquesta font, continuarem pel camí fins a la fi i allí 
veurem les basses, la mina i el pou que abasta ca n'Oleguer. 

Descripció: Mina excavada a l'argila, el desguàs de la qual va 
directe a la bassa. 

Anàlisi: Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 36 
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Font de Can Tarumbot 

Data de la recerca: 05-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 230 m 
Coordenada: Latitud 41º 32' 45" . Longitud 5º 38' 10" 
Riera o torrent del Frare 
Municipi - Viladecavalls 
Altres noms: De Junyent 
Sistema de sortida: Tub lliure 
Cabal: De 10 a 20 litres per minut 
Localització: Agafarem el camí de can Tarumbot, el seguirem i 

deixarem enrere les darreres cases , creuarem el torrent, veurem 
un camí a la nostra dreta que baixa cap al torrent, l'agafarem i a 
l'ombra d'un pollancre hi ha la font, prop del llit del torrent del 
Frare a uns 4 m d'alçada respecte el mateix. 

Descripció: Bonica font construïda a base de petites pedres 
rodones, amb molt bon gust. Té la sortida per un tub metàl·lic. Hi 
ha la data de 1985 que és l'any en què la construí el Sr. Junyent. 

Anàlisi: Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 37 
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Font del Molí de Vent 

Data de la recerca: 11-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 216 m 
Coordenada: Latitud 41º 32'. Longitud 5° 37' 40" 
Riera o torrent: N o 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Tub lliure 
Cabal: De 10 a 20 litres per minut 
Localització: Situada al camí vell de Viladecavalls a Martorell 

o camí de can Sanaüja. Agafarem aquest camí i una vegada passem 
aquesta masia, agafarem la sendera de la dreta, baixarem uns 200 
m i veurem la font a la nostra dreta. 

Descripció: Construcció en mina excavada, amb una porta 
metàl·lica que tanca la mina. Segons els masovers de can Sanaüja 
aquesta mina té un recorregut de prop de 200 m i va a parar a la 
font del Roser. L'aigua surt per un tub metàl·lic. L'aigua sobrera 
és conduïda per un tub de PVC a una gran bassa i és emprada per 
regar. 

Anàlisi: Aigua sanitàriament potable el dia de la recerca 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: Mapa cartogràfic de Catalunya 
Número d'identificació: A VL. 38 
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Font del Roser 

Data de la recerca: 24-03-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 225 m 
Coordenada: Latitud 41º 32' 5" . Longitud 5º 37' 30" 
Riera o torrent: No 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Deu 
Cabal: De 40 a 50 litres per minut 
Localització: Situada prop de la font del Molí de Vent. Una 

vegada a la masia de can Sanaüja, agafarem el camí de la dreta 
que baixa, al cap d'una mica veurem una altra sendera a la nostra 
dreta bastant plana, la seguirem i al final hi trobarem la font. 

Descripció: Mina excavada en l'argila de forma circular. La 
construcció ocupa una gran extensió. Hi ha un banc i un enfonsat 
a la paret que es degué utilitzar per col·locar-hi una imatge. Hi ha 
una inscripció que diu «Font del Roser 1968». Des d'allí es té una 
vista preciosa del Puig Ventós i de Montserrat. 

Les aigües d'aquesta font estan canalitzades i són enviades a una 
bassa i aprofitades per regar. Aquesta aigua és de color blau 
maragda per la seva puresa ja que surt de la base rocosa del Eocè. 

Abans era una font perduda tapada per bardisses, però l'any 
1993 es netejà i es recuperà. 

Anàlisi: Aigua sanitàriament potable el 24-03-1994 
Bibliografia: Està documentada al llibre d'història de Vila

decavalls. 
Cartografia: Mapa cartogràfic de Catalunya 
Número d'identificació: A VL. 39 
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Font de Can Marcet 

Data de la recerca: 16-05-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 350 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 45". Longitud 5° 37' 15" 
Riera o torrent de Can Marcet 
Municipi: Viladecavalls 
Al tres noms: N o 
Sistema de sortida: Tub lliure 
Cabal: 5 litres per minut 
Localització: Situada al costat del camí de can Marcet. Després 

de passar el pont del ferrocarril, avançarem en direcció a aquesta 
masia, a uns 200 m veurem la font a la nostra esquerra. 

Descripció: Construcció sòlida. S'hi pot observar que va tenir 
temps gloriosos perquè és de grans dimensions. Té una mina re
forçada amb maons per captar l'aigua. Té dues inscripcions que 
diuen: Font de Can Marcet 1882 i 1907. També hi ha un emparrat 
i bancs per reposar a l'ombra. 

Anàlisi: Aigua sanitàriament potable el dia de la recerca 
Bibliografia: N o està documentada 
Cartografia: Mapa cartogràfic excursionista de l'editorial Alpina 

de l'any 1985. 
Número d'identificació: A VL. 40 

126 



127 



Fonts de la Casa Santacana 

Data de la recerca: 25-06-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 272 m 
Coordenada: Latitud 41º 34' 5". Longitud 5º 36' 45" 
Riera o torrent: N o 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Aixetes 
Cabal: De 20 a 30 litres per minut 
Localització: Dins de la propietat i a dreta i esquerra de la casa 

de Santacana. 
Descripció: Construcció d'obra amb molt bon gust. Hi ha una 

placa de ceràmica a cada font, l'una amb la Moreneta i l'altra amb 
un cavaller a cavall i a la sortida de l'aigua el cap d'un nen. 

Anàlisi : Aigua sanitàriament potable el 25-06-1994 
Bibliografia: N o està documentada 
Cartografia: Mapa cartogràfic de l'editorial Alpina de l'any 1985 
Número d'identificació: A VL. 41 
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Font de Can Boada 

Data de la recerca: 24-06-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 380 m 
Coordenada: Latitud 41º 34' 15". Longitud 5° 37' 32" 
Riera o torrent: N o 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Destruït 
Cabal: Desconegut 
Localització: Al costat de Can Boada de les Parentes 
Descripció: Font canalitzada fins a la casa. Està situada al costat 

de la façana. Actualment està destruïda (com totes les fonts 
situades dins la propietat) per evitar que la gent s'hi acosti a buscar 
aigua. 

Anàlisi : No està controlada 
Bibliografia: Està documentada al llibre d'història de Vila

decavalls. 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 42 
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Font de Can Margarit 

Data de la recerca: 11-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 400 m 
Coordenada: Latitud 41º 34' 32". Longitud 5º 38' 
Riera o torrent de Can Margarit 
Municipi: Viladecavalls 
Al tres noms: N o 
Sistema de sortida: Aixeta amb cisterna 
Cabal: 25 litres per minut 
Localització: Situada prop del camí de can Margarit. Una vegada 

passades les ruïnes de la casa, a uns 500 m en direcció a can Boada, 
veurem un camí a la nostra esquerra que ens portarà a aquesta 
font . 

Descripció: Construcció d'obra, tan antiga com la masia de can 
Margarit. Hi ha un vell safareig. L'aigua sobrera va a parar 
directament a un dipòsit que s'utilitzà antigament per regar els 
horts. 

Anàlisi: Aigua no controlada sanitàriament 
Bibliografia: N o està documentada 
Cartografia: Mapa cartogràfic excursionista de l'editorial Alpina 

de 1985. 
Número d'identificació: A VL. 43 
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Font del Molinat 

Data de la recerca: 11-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 300 m 
Coordenada: Latitud 41º 34' 15". Longitud 5º 39' 
Riera o torrent del Llor 
Municipi: Viladecavalls 
Al tres noms: N o 
Sistema de sortida: Tub metàl·lic, lliure 
Cabal: Normalment està seca 
Localització: Situada al llit del torrent del Llor en la base del 

vell molí, en la zona de la urbanització del Molinat. 
Descripció: Construcció senzilla al costat de les pedres del molí, 

les quals, després de tants anys, es troben en perfecte estat al costat 
d'un salt d'aigua de 13 m d'alçada. 

Anàlisi: Aigua sanitàriament no potable a causa de la presència 
de l'abocador de Coll Cardús. 

Bibliografia: Està documentada al llibre d'història de Vila
decavalls. 

Cartografia: Mapa cartogràfic excursionista de l'editorial Alpina 
de 1985 

Número d'identificació: AVL. 44 
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Font del Camí Ral 

Data de la recerca: 24-04-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 340 m 
Coordenada: Latitud 41º 34' 30". Longitud 5º 39' 5" 
Riera o torrent: N o 
Municipi: Viladecavalls i Terrassa 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Aixeta amb cisterna 
Cabal: Normalment està seca 
Localització: Situada a la dreta del camí ral de Terrassa a 

Vacarisses en direcció a Vacarisses, a la urbanització del Molinot. 
Descripció: Construcció d'obra de forma quadrada amb un 

dipòsit . Hi ha un escrit amb el nom i l'any 1964. 
Anàlisi: Aigua no controlada sanitàriament 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 45 
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Font del Bosc 

Data de la recerca: 11-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 280 m 
Coordenada: Latitud 41º 34' 15". Longitud 5º 39' 18" 
Riera o torrent del Gaià 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Tub metàl·lic, lliure. 
Cabal: 10 litres per minut 
Localització: Situada prop del llit de la riera del Gaià, superat 

el pont del ferrocarril aigua amunt, a 300 m a la nostra esquerra, 
prop de Sant Miquel de Guanteres. 

Descripció: Bonica construcció en forma d'arc feta de petits 
còdols. Hi ha el nom escrit amb pedres d'un altre to. Aquesta font 
sol estar seca en les estacions de poca precipitació. 

Anàlisi: Aigua sanitàriament potable el dia de la recerca. 
Bibliografia: N o està documentada. 
Cartografia: Mapa cartogràfic excursionista de l'editorial Alpina 

de 1985. 
Número d'identificació: A VL. 46 
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Font de la Comunitat 

Data de la recerca: 14-02-1987 
Alçada sobre el nivell del mar: 265 m 
Coordenada: Latitud 41º 34'. Longitud 39' 33" 
Riera o torrent del Gaià 
Municipi: Viladecavalls 
Al tres noms: N o 
Sistema de sortida: Tub metàl·lic, lliure 
Cabal: De 2 a 10 litres per minut 
Localització: Es troba a la part dreta de la riera del Gaià, a uns 

400 m aigua avall del pont de la RENFE, molt a prop de la unió 
amb el torrent del Llor. 

Descripció: Trobem un dipòsit d'obra de forma quadrada amb 
una aixeta. Hi ha un rètol que indica el nom i la data de 3-9-1983 . 
Actualment està destruïda i sols se'n veuen les restes . 

Anàlisi: Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 4 7 
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Font mina de les Torres Verdes 

Data de la recerca: 05-05-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 280 m 
Coordenada: Latitud 41º 34' 611

• Longitud 5º 39' 20" 
Riera o torrent del Llor 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: Del Margarit 
Sistema de sortida: Mina lliure 
Cabal: De 3 a 5 litres per minut · 
Localització: Al costat del camí de can Mitjans a les Torres 

Verdes, creuant el torrent del Llor, pujant a les Torres Verdes, a 
4 m a l'esquerra. 

Descripció: Mina excavada a l'argila. L'aigua és conduïda a una 
petita bassa. 

Anàlisi: Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: N o està documentada 
Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 48 
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Font de Sant Jordi 

Data de la recerca: 04-04-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 257 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 30". Longitud 5º 40' 
Riera o torrent de Sant Miquel 
Municipi : Viladecavalls 
Al tres noms: Dragò 
Sistema de sortida: Mina amb sortida lliure 
Cabal: De 20 a 40 litres per minut 
Localització: Agafarem el camí vell de Viladecavalls, partint del 

barri de Can Trias; creuarem la carretera d'Olesa, baixarem pel 
camí, arribarem al torrent de Sant Miquel. Aleshores seguirem el 
camí cap a l'autopista; a la nostra esquerra veurem un saltant i 
al fons la deu. 

Descripció: Mina excavada a l'argila reforçada amb maons. 
L'aigua sobrera s'acumula en una bassa i és aprofitada per regar. 
Al costat d'aquesta deu hi ha un saltant del qual normalment 
sempre cau aigua. 

Aquesta mina quedarà destruïda per l'autovia del quart cinturó. 
Anàlisi: Aigua no controlada 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 49 
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Font del Dragó 

Data de la recerca: 30-10-1992 
Alçada sobre el nivell del mar: 257 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 15". Longitud 5° 40' 
Riera o torrent de Sant Miquel 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: Sant Jordi 
Sistema de sortida: Mina amb sortida lliure 
Cabal: 10 litres per minut 
Localització: A uns 100 m del barri de la Tendera en direcció a 

l'autopista de Manresa. 
Descripció: Mina excavada a l'argila, reforçada amb maons. 
Aquesta font es perdrà en construir el quart cinturó. 
Anàlisi : Aigua no controlada 
Anteriorment l'aigua fou utilitzada pel barri de la Tendera, però 

per la proximitat de l'antic abocador de Terrassa es produïren 
filtracions que contaminaren l'aigua. 

Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: No està cartografiada. 
Número d'identificació: A VL. 50 
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Font Nova 

Data de la recerca: 11-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 210 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 5". Longitud 5º 37' 10" 
Riera o torrent de Sant Jaume 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: De Can Baiona 
Sistema de sortida: Tub metàl·lic, lliure 
Cabal: d'l a 2 litres per minut 
Localització - Situada prop de la masia de can Baiona. Agafarem 

un camí que surt de la carretera entorn del Km. 8 en direcció a 
Olesa a la nostra esquerra, el seguirem uns 200 m i veurem una 
altra sendera a la nostra dreta, l'agafarem i baixarem uns 200 m 
i aleshores veurem la font a la nostra dreta al costat d'uns grans 
roures. 

Descripció: Mina excavada a l'argila i segellada amb maons. 
Veiem un tub metàl·lic per a la sortida de l'aigua i la inscripció del 
seu nom. 

Anàlisi: Aigua no controlada sanitàriament 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: Està cartografiada al mapa de l'editorial Alpina de 

l'any 1985. 
Número d'identificació: A VL. 51 
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Font del Baltasar 

Data de la recerca: 09-12-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 260 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 48". Longitud 5º 39' 56' 
Riera o torrent de Can Trias 
Municipi : Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Mina lliure i aixeta 
Cabal: De 10 a 20 litres per minut 
Localització: Situada prop del torrent de Can Trias. Agafarem 

el camí de can Guanteres que parteix de l'autovia de la Bauma i 
s'adreça a la urbanització d'aquest nom. Prop del torrent de Can 
Trias veurem un camí a la nostra dreta que porta a uns horts, en 
els quals es troba la mina. 

Descripció: Construcció en mina excavada d'uns 40 m de 
longitud. L'aigua és canalitzada per mitjà d'un tub de PVC a unes 
basses i és emprada per regar. Una altra instal·lació va a una caseta 
amb una aixeta. 

Anàlisi: Aigua no controlada sanitàriament 
Bibliografia: N o està documentada 
Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 52 
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Mina de Can Garriga 

Data de la recerca: 09-12-1994 
Alçada sobre el nivell el mar: 200 m 
Coordenada: Latitud 41º 32' 50". Longitud 5º 39' 
Riera o torrent de Can Corbera 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Mina lliure 
Cabal: De 10 a 20 litres per minut 
Localització: Agafarem el camí que s'adreça a can Garriga i can 

Cabasa que parteix de la carretera d'Olesa a Terrassa en els horts 
de can Purull. Abans de creuar el torrent de Can Corbera a la 
nostra esquerra i molt a prop del llit hi ha la mina amagada entre 
unes canyes a uns 10 m del camí. 

Descripció: Construcció en mina excavada de 10 m de longitud. 
L'aigua està canalitzada mitjançant un rec d'obra cobert que creua 
el torrent de Can Corbera i va a una gran bassa a uns 100 m i 
s'empra per regar els horts de can Garriga. 

Anàlisi: Aigua no controlada sanitàriament 
Bibliografia: N o està documentada 
Cartografia: N o està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 53 

152 



153 



Font de Can Garriga 

Data de la recerca: 09-12-1994 
Alçada sobre el nivell del mar: 200 m 
Coordenada: Latitud 41º 32' 45" . Longitud 5º 38' 54" 
Riera o torrent de Can Corbera 
Municipi: Viladecavalls 
Altres noms: No 
Sistema de sortida: Tub lliure 
Cabal: De 5 a 10 litres per minut 
Localització: Agafarem el camí que porta a can Garriga i can 

Cabasa i que parteix de la carretera d'Olesa a Terrassa prop dels 
horts de can Purull. Creuarem el torrent de Can Corbera i veurem 
un camí a la nostra esquerra, l'agafarem i a uns 150 m a la nostra 
dreta veurem la font a 1,5 m d'alçada. 

Descripció: Sense construcció aparent. L'aigua està canalitzada 
mitjançant un tub de PVC i és emprada per beure pels pagesos de 
can Garriga. 

Anàlisi: Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: A VL. 54 
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Relació de fonts existents documentalment però donades per 
perdudes 

- Font de Can Mitjans 
- Font del Merdeta 
- Font del Carnisser 
- Font de Sant Miquel 

Relació de fonts destruïdes o que necessiten treballs de recuperació 

- Font del Roure de Santacana 
- Font de Can Boada de les Parentes 
- Font del Camí Vell d'Olesa 
- Font de la Bòbila de Can Corbera 
- Font del Prat 
- Font del Benet 
- Font del Xic Feliu 
- Font del Capellà 
- Font dels Rosers (Can Purull) 

Fonts fora del terme de Viladecavalls però molt properes i que val 
la pena de conèixer 

- Font Freda 
- Font deu de Sant Antoni 
- Font deu de Sant Jaume 

( terme de Terrassa) 
(terme d'Olesa) 
(terme d'Olesa) 

També els dediquem la mateixa fitxa que vam emplenar per a 
cada una de les fonts de Viladecavalls. 
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Font deu de Sant Antoni 

Data de la recerca: 03-04-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 200 m 
Coordenada: Latitud 41º 32' 45". Longitud 5º 37' 
Riera o torrent de Sant Jaume 
Municipi: Olesa, a 15 m del terme de Viladecavalls 
Altres noms: No 
Cabal: De 20 a 30 litres per minut 
Localització: Al costat de la casa de Can Matetes i molt a prop 

del camí vell de Tenassa a Olesa. 
Descripció: Construcció feta amb molt bon gust. Mina excavada 

a l'argila i reforçada amb maons. S'observen dos nivells de cons
trucció. A l'entrada de la mina hi ha una reixa i el nom de Mina 
de Sant Antoni amb la figura del sant en ceràmica. 

Anàlisi: Aigua sanitàriament potable 
Bibliografia: No està documentada 
Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: COL. 01 
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Font de Sant Jaume 

Data de la recerca: 03-04-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 203 m 
Coordenada: Latitud 41º 33' 10". Longitud 5º 36'50" 
Riera o torrent de Sant Jaume 
Municipi: Olesa, a 15 m del terme de Viladecavalls 
Al tres noms - N o 
Cabal: De 30 a 40 litres per minut 
Localització: Al costat de la masia de Sant Jaume, pujant pel 

camí que ve de la riera del mateix nom. Quan arribem a la casa, 
agafarem el camí de la dreta i al final hi veurem la mina. 

Descripció: Construcció feta amb maons, de grans dimensions. 
A l'entrada hi ha una reixa. L'aigua és treta mitjançant una bomba 
elèctrica i és enviada a unes basses properes i s'aprofita per regar. 

Anàlisi : Aigua sense control sanitari 
Bibliografia: N o està documentada. 
Cartografia: No està cartografiada. 
Número d'identificació: COL. 02 
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Font Freda 

Data de la recerca: 11-11-1993 
Alçada sobre el nivell del mar: 260 m 
Coordenada: Latitud 41º 33'. Longitud 5° 40' 10" 
Riera o torrent del Salt 
Municipi: Terrassa, a 40 m de Viladecavalls 
Altres noms: Del Xurrero 
Cabal: De 5 a 10 litres per minut 
Localització: Molt propera al barri de Can Trias i al de la 

Tendera. Agafarem la pista de la gravera; una vegada creuem el 
pont de l'autopista avançarem per la pista asfaltada uns 800 m i 
veurem un camí a la nostra esquerra que creua el torrent del Salt 
i que ens portarà a la font Freda. 

Descripció: Petita mina excavada a l'argila i segellada amb obra. 
Té dos brolladors metàl·lics. L'aigua sobrera va a parar a una bassa 
que fou emprada per regar. La font està envoltada de diversos 
roures molt grans que donen a la zona un encant especial. Al costat 
de la font hi ha un petit salt d'aigua cobert de pedra tosca. 

Anàlisi: Aigua sanitàriament potable. És una de les millors 
aigües de l'entorn. 

Bibliografia: N o està documentada 
Cartografia: No està cartografiada 
Número d'identificació: BTE. 01 
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SISTEMES HIDRÀULICS 

A Viladecavalls hi havia dos molins de farina: el famós molí del 
Molinat, del qual se'n poden veure algunes de les pedres, i el molí 
de Sant Miquel de Guanteres, que fou destruït per la crescuda 
d'aigua del pantà de la Xuriguera i del qual quasi no en queden 
restes. 

Aquestes màquines hidràuliques foren vitals per a Viladecavalls 
per moldre la farina. Extreien l'energia de l'aigua i per tant es 
formava una presa per acumular l'aigua que era utilitzada per 
moure les pedres de moldre el gra. 
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Molí hidràulic - Detall 
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1- Entrada del gra 
2- Pedra de ,noldre (mòbil) 
3- Pedra de moldre (fixa) 
4- Gra mòlt 

Lo· 

138 



-

5- Eix 
6- Entrada de l'aigua a pressió 
7- Braços giratoris 
8- Sortida de l'aigua 
9- Presa 

7 

Les peces ratllades són les que tenen moviment. 

8 
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R estes del molí hidràulic del Molinat 
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MOLINS DE VENT 

Aquests eren utilitzats per extreure l'aigua dels pous de forma 
mecànica per l'acció del vent. 

Avui estan en desús i sols en queden dos de drets que podem 
localitzar a Sant Miquel de Guanteres. 
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Molí de vent de Sant Miquel de Guanteres al carrer de Can Mitjans 
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Molí de vent de Sant Miquel de Guanteres al carrer del President S erra 
cantonada amb el carrer del Gaià 
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Sínia del Blanc. Una de les poques que queden en tot el Vallès, 
per no dir l'única. Està situada als horts de Sant Martí. Disposa d'un pou 
amb una mina d'uns 40 m de longitud i del qual la sínia extreu l'aigua. 
La sínia era moguda per un cavall o un ruc, situat dins de l'habitacle, 

i que donava voltes i més voltes fins omplir la bassa. A aquest tipus de molí 
se'l denomina molí de sang perquè és mogut per força animal. 
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SAFAREIGS 
DE VILADECAVALLS 

Foren molt útils per a les sofrides dones de Viladecavalls ja que 
el poble no estava prop d'un riu amb condicions per rentar. 

S'aprofitava qualsevol gota d'aigua per canalitzar-la per poder
la emprar per rentar la roba. Per això aquest poble conserva una 
bona xarxa de safareigs. 

Safareigs localitzats 

l- Safareig dels Ànecs 
2- Safareig dels Horts de Sant Martí 
3- Safareig del Rectotxo 
4- Safareig del Miqueló . 
5- Safareig del Pi o de la Pitotxa 
6- Safareig de Can Margarit 
7 - Safareig del Benet 
8- Safareig del J anet 
9- Safareig i pou de l'Hort de la Llevadora 

10- Safareig de la mina de Cal Salanova 
11- Safareig dels Rosers (Can Purull) 
12- Safareig dels Horts de Ca l'Hostaler 
13- Safareig de la d'en Martí Purull 
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Safareig dels Ànecs. Fou molt utilitzat per les dones de Viladecavalls en 
altres temps, però en l'actualitat encara algú enyora aquells temps. 

Safareig i pou de l'Hort de la Llevadora 
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L'abundància de deus permet una agricultura abundosa a Viladecaua//15 . 
Pagesos de Viladecavalls llaurant la terra amb mètodes tradicionals 

i difícils de veure. 

175 



" l 

- "~' .i...., 

/ 

r·~----) - , r .,,..-·o...J i/ 

!_ 
.... ... ··· ·· .:::-

A -·~ 

• /"/'<1#"1"S • ·r 

•• '1',0aaerMi11 

176 

! 
ï 
t :; 

-



LLEI D'AIGÜES 

L'objecte d'aquesta llei és la regulació del domini públic hidràulic 
i de l'ús de l'aigua que està previst en la nova Ley 29/1985 de 2 
d'a~ost (BOE 189 d'agost de 1985). 

Es una llei molt extensa ja que té 113 articles. Per això, fem una 
selecció dels punts més interessants. 

Article dos. Constitueixen el domini públic de l'Estat les aigües 
continentals, tant les superficials com les subterrànies, els 
llits dels corrents naturals continus i discontinus, dels llacs, 
llacunes i embassaments superficials i els aqüífers 
subterranis. 

Article quatre. El llit natural d'un corrent és el terreny cobert per 
l'aigua en les màximes crescudes ordinàries. 
Els marges estan subjectes en tota la seva extensió longi
tudinal primer a una zona de servitud de 5 m d'amplada per 
a l'ús públic que es reguli reglamentàriament i després a una 
zona de 100 m d'amplada on es condicionarà l'ús del sòl i les 
activitats que s'hi desenvolupin. 

Article quaranta-cinc . Servituds legals 
Atenent-se a les mateixes normes, els organismes de la conca 
podran imposar les servituds d'extracció d'aigua, de presa i 
de pas quan es tracti de garantir o facilitar l'accés a zones de 
domini públic dels llits dels rius per a determinats usos in
cloent els esportius i recreatius i altres servituds previstes en 
el codi civil. 
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Segons el codi civil es crea una servitud de pas després d'un 
ús continuat d'un camí durant més de 25 anys. (Llei 8/87 de 
la Generalitat de Catalunya, article 188) 

Article quaranta-vuit. Tothom pot utilitzar, sense necessitat 
d'autorització, les aigües superficials mentre discorrin pels 
seus llits naturals, per beure, banyar-se o altres usos domès
tics i també per abeurar el bestiar. 

Article cinquanta-u. Es requerirà autorització administrativa 
per tenir dret a l'ús privatiu de les aigües, sigui quin sigui 
el títol de la seva adquisició. 

Article cent vuit. Són infraccions: 
-La derivació de l'aigua del seu llit . 
-Fer brollar les aigües subterrànies sense la corresponent 
concessió o autorització. 
-L'execució sense autorització administrativa d'obres, treballs 
i plantacions en els llits públics. 
-La invasió, l'ocupació o l'extracció d'àrids sense la corres
ponent autorització. 
-Els abocaments que puguin deteriorar la qualitat de l'aigua 
o les condicions de desguàs, que no comptin amb l'autorització 
corresponent. 

Disposicions addicionals. Els llacs, les llacunes i les basses, 
sobre els quals existeixin inscripcions expresses en el registre 
de la propietat, conservaran el caràcter dominical que os
tentin en el moment d'entrar en vigor la present Llei. 

178 



AGRAÏMENTS 

Aquest treball fou difícil de realitzar ja que es necessita la 
col·laboració d'un gran nombre de ciutadans per poder localitzar 
les fonts i les deus ja que la majoria es troben en llocs amagats 
entre bardisses. 

Per altra banda, lamentem la falta de col·laboració d'altres 
persones que no s'animaren a ajudar-nos en la localització ja que 
argumentaven que aleshores vindria la gent a molestar-los . 

També lamentem els talls i els abandonaments fets expressa
ment de certs punts de la geografia de Viladecavalls així com la 
destrucció intencionada d'algunes fonts simplement per evitar la 
presència d'estranys. 

Per aquests motius sabem que és possible que ens hàgim deixat 
alguna font o deu, però la recerca continua i esperem que en 
properes edicions ja estiguin catalogades. 

Després d'aquests greuges, volem fer constar el nostre agraïment 
a les següents persones ordenades alfabèticament: 

Sr. Joan Casanovas 
Sr. Josep Casasayas 
Sr. Andrés Dueso 
Sr. Jaume Junyent 
Sr. Miquel Llobet 
Sr. Ramon Llobet 
Sr. Josep Massana 
Sr. Fèlix Margarit 
Sr. Miquel Margarit 
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Sr. Jaume Miró -Fotografia 
Sr. Joan Salanovas 
Sr. Manel Soler 
Sra. Judit Tarrés -Traducció 
Sr. Josep Tebar 
Sr. J osé V alera 

També volem agrair especialment la col·laboració de 

- Sr. Juan Miranda Huertos per la seva ajuda en els treballs 
de localització, 

- L'Associació Naturalista de Viladecavalls (CON.VI.VE) . 
- Dels Bombers Voluntaris de Viladecavalls pels seus treballs 

de neteja, recuperació, reparació i senyalització. 
- Del taller de ceràmica de l'A.VV. de Can Trias per la cons

trucció de les plaques ceràmiques amb els noms de les fonts. 
- I la de totes aquelles persones que directa o indirectament 

hagin contribuït a la realització d'aquest treball . 
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Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental 
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