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Els que fa un temps que estem donant voltes pel Montseny, i per les seves fonts en
particular, ens adonem com de mica en mica els dolls d’aigua es van aprimant, les
construccions que les ennoblien s’han anat degradant i arruïnant, i si ho comparem amb
les antigues postals on la font era un element central de la vida, on es feien les fontades,
on es dipositava el llegat cultural i natural de l’aigua, on els poetes cantaven els seus
millors versos, ens adonem que cal preservar aquests racons com a font de coneixement.
Per això portem a terme el nostre estudi, però no sols com un treball teòric, sinó que
volem redescobrir i animar a tothom, caminant i passejant, les fonts per apreciar aquest
bé tant valuós. Que tornin els poetes a les fonts! Que els enamorats serveixin a l’amor al
costat de les deus d’aigua! Anem les persones grans i els petits una altre vegada a
caminar cap a les fonts. Evitem el declivi de les nostres fonts fent front a la societat de
les preses i de l’aigua embotellada que ens ha tocat viure.

Projecte Fonts del Montseny
Tots sabem que les fonts del Montseny són molt nombroses, però en sabem quantes n’hi
ha? en quines condicions? les coordenades d’on estan ubicades? el seu estat de
manteniment? el tipus d’aigua que brolla del seu manantial? Aquestes i moltes més
preguntes són les que volem resoldre amb el nostre projecte.
No hi ha treballs exhaustius sobre les fonts del Montseny però si una primera
aproximació feta per Martí Boada al 2003 en que fa referència a més de 700. També hi
ha llistats de fonts de diferents associacions locals com els Amics de les fonts de
Viladrau (on estan indexades dos centenars de fonts) o Vadefonts d’Aiguafreda. De
totes maneres el criteri per la seva quantificació pot variar en funció que es
compatibilitzin les fonts perdudes, els biots, les urbanes o sols les naturals, o totes les
que estan ubicades al terme municipal o sols les que es troben dins del parc natural del
Montseny. A hores d’ara, en el moment de fer aquest catàleg, nosaltres hem recollit de
la molt variada bibliografia que hi ha sobre el Montseny quasi 780 fonts en tota la
Reserva de la Biosfera (els termes municipals complerts dels 18 pobles que formen el
Montseny). Totes aquestes fonts han estat posicionades en un plànol googlemaps amb
les seves coordenades GPS. El seu link és:
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&authuser=0&mid=1NR7adiDk2597xso
Oa7sFAvUucBE&ll=41.77379618536315%2C2.421964986732519&z=12
Estan situades amb quatre colors, corresponents la següent llegenda: Vermell: fonts
boscanes; Blau: fonts urbanes; Verd: fonts per geolocalitzar; Negre: desaparegudes.
El nostre projecte inclou visitar les fonts, comprendre el lloc, escriure una fitxa de cada
brollador amb la situació, l’estat, la manera d’arribar-hi, les llegendes i històries de la
font o del lloc, i fer un conjunt de fotografies artístiques de cada una d’elles, de manera
que es pugui captar la bellesa del paratge.
D’aquestes quasi 780 fonts, 25 pertanyen al terme municipal de Riells i Vaibrea, però
sols hem pogut visitar.ne 16 fins ara, les altres o estan perdudes per sempre més (com la
font dels Cingles, o la Comafosca) o encara no les hem trobat en el moment d’escriure
aquest catàleg (com la font Vermella, o la de Can Baldiri).
Al voltant de la fonts del Montseny trobarem falsia, heura, molses de menes diverses,
crisospleni, aiguarola, creixen, miosotis…. i l’arbrat que li dóna ombra sempre compost
per pollancres, verns, alzines, suredes, roures, castanyers.... A lo millor tindreu la sort
de poder gaudir de la companyia d’alguna salamandra amb el seu caminar badoc, i en
els bassals de l’entorn de la font observar els capgrossos de tòtil, de gripau o de granota.

Riells i Viabrea
Primer poble de la comarca de la Selva venint pel Vallès. Anomenat antigament com
Sant Martí de Riells i durant la Segona República Espanyola com Riells del Montseny,
va passar a dir-se simplement Riells fins al 1983 en què adoptà l'actual denominació
oficial. Els seus 4.000 habitants es reparteixen de manera desigual en els 27 km2 de
terme municipal, ja que els vilatans es concentra a la part meridional del terme, a tocar
les bones infraestructures viàries i ferroviàries, en diferents entitats de població: el Bosc
de la Batllòria, Alba de Liste, Ca n'Hoste, Junior Park , Viabrea, Can Plana. A la part
de dins del Parc Natural destaquen el poblament de Riells del Montseny i Fogueres de
Montsoriu.
Actualment l'ajuntament està tramitant el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) que pretén urbanitzar zones que envolten a l'antiga Abadia de Sant Martí de
Riells, cosa que ha aixecat l'oposició de veïns i de la Coordinadora per a la Salvaguarda
del Montseny.
El terme municipal és molt allargat seguint en part la Riera de Riells (després Riera de
Breda). Limita amb Arbúcies a nord, Sant Feliu de Buixalleu i Breda per llevant, Sant
Celoni pel sud, Gualba per ponent, i Fogars de Montclús pel nord-oest.
Un personatge il·lustre del municipi, i del Montseny en general, és Pere Ribot i Sunyer
(Vilassar de Mar, 1908 - Girona, 1997) poeta i sacerdot català. L'any 1941 fou nomenat
rector de Sant Martí de Riells. Durant la postguerra fou un dels primers pilars del
catalanisme. Va col·laborar a Avui, Catalunya Cristiana, i al Full Parroquial del Bisbat
de Girona. De la seva vintena d’obres destaca la part literària del volum il·lustrat “El
Montseny” (1975). Col·laborà en la versió catalana del breviari sacerdotal “Litúrgia de
les hores” (1978) i en el llibre “La Seu adorant” (1983). Alguns dels seus poemes ha
estat musicats per Joan-Baptista Rebull, Manuel Blancafort, Eduard Toldrà, Josep
Monné, Antoni Pérez Simó i Frederic Mompou. El 1983 va rebre la Creu de Sant Jordi,
i més tard el guardó Jaume I de la ciutat de Barcelona, el premi El Montseny i el premi
d'actuació cívica de la Fundació Lluís Carulla.
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Font de l’Avet, Riells
Coordenades GPS: 41.741121, 2.530943
Des de la carretera C-35, a l’alçada de La Batllòria trobem una benzinera amb un
trencall per on ens enfilem a la urbanització Can Plana, on pel camí de nom homònim
arribar fins el carrer dels Esquirols. Un cop agafem aquest vial no el deixarem fins a
trobar el carrer tallat i al davant trobarem una pista de terra amb la retolació “prohibit
el pas de vehicles excepte veïns”, agafem aquest camí i farem 1Km just travessant dos
ponts consecutius sobre el torrent d’en Plana, deixant a la dreta, enfilada, les runes de
Can Ganyes. Un cop passat el segon pont a l’esquerra prenem un camí amb un
descampat on descobrim la font de l’Avet sobre el marge. La font es troba sobre una
base de reg en desús.
El nom original de la font és de Can Ganyes, però la gent de l’urbanització la van
batejar com a font de l’Avet perquè hi havia un gran cedre del que actualment sol en
resta el seu esquelet (sembla ser que es va cremar a l’incendi de 1994). D’un mur de
grans pedres mal rejuntades i plenes de molsa, amb una artística arrel entremig, en
surt un gruixut broc de ferro d’on podreu beure de la seva aigua. En una de les pedres
de la font, malgrat que no es veu molt clar, hi ha un rectangle de morter que sembla
indicar la data 7-7-67.
Al centre de l’urbanització Can Plana hi podeu trobar el Centre Cívic i Cultural de la
Casa Nova de Can Plana, masoveria que estava en mal estat i va ser restaurada i
inaugurada al desembre de 2014, per tal d’esdevenir un centre cultural aglutinador del
municipi.
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Font de Can Jaume, Riells
Coordenades GPS: 41.770697, 2.508620
Per anar a veure aquesta font podeu deixar el cotxe al voltant de Sant Martí de Riells.
D’aquí cal prendre la pista de terra que porta a Gualba en direcció sud-oest. Quan
porteu uns 900 metres aproximadament passareu per davant d’un mas recentment
restaurant, de nom Can Jaume. La font és situada al peu del sot, davant d’una bassa
natural. D’un muret de pedra amb molt herbari en sorgeix un broc del que actualment
no en raja aigua. L’entorn ha estat desbocat fa poc temps, de manera que us permet
unes grans vistes a sud, la plana vallesana, cap a la serralada litoral i inclús el mar al
fons de tot. Si en canvi mireu cap a llevant podreu veure el retall de la silueta de Can
Jaume i al fons la inigualable figura del castell de Montsoriu.
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Font Canyonal, Riells
Coordenades GPS: 41.76563, 2.51947
La podem trobar seguint el GR
83 que va de Mataró al Canigó,
molt prop del mas Can Roig, al
que s'hi pot accedir per la GI5521 (carretera que puja de
Breda a Riells del Montseny).
La font Canyonal és una deu
d’aigua poc coneguda tot i
passar-hi el sender Gran
Recorregut 83 al seu costat, ja
que, al no estar senyalitzada,
pots passar-hi per la banda i
passar-la de llarg si no tens la
sort d'escoltar l’eixerit soroll del
seu broll.
Situada a uns 403 metres sobre
el nivell del mar, és troba sota
un preciós i imponent faig,
envoltada d'alzines i algun que
d'altre castanyer. Un petit broc
metàl·lic mig rovellat que
sorgeix de la paret de pedres
totes plenes de molsa i heura, fa
brollar la seva aigua i segueix el
torrent que desemboca a la
Riera de Breda. L’aigua és de
gran qualitat, tal i com ho
testimonia la presència habitual
de salamandres en la seva
proximitat.

Oscar Farrerons, estudiós del Montseny
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Font del Corralet d’En Pelagrí, Riells
Coordenades GPS: 41.77693, 2.50463
La font del Corralet d’En Pelagrí es troba molt a prop del mas homònim, a tocar del Sot
Llobater. Arribar-hi és tant fàcil com aparcar davant de l’ermita de Sant Martí del
Montseny, enfilar-nos per la pista que puja a Santa Fe del Montseny i al primer
encreuament a l’esquerra pujar el caminoi que serpenteja fins al Corralet d’En Pelagrí.
Un cop trobem el mas, seguim la pista que va per darrera anant a buscar el sot sota
una pineda molt clarejada.
La font és molt nova, potser aproximadament del 2013. Es tracta d’una font que mena
d’una bassa prèvia, que recull tota l’aigua que drena del sot. En aquesta font és pot
apreciar com l’aigua és vida, és un camí que flueix fins que arriba al seu lloc, i en
aquest camí alimenta a tot esser viu, perquè la vida no s’aturi. Així és com ens hem
sentit davant de la font del Corralet d’En Pelagrí.
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Font de les Fogueres, Riells
Coordenades GPS: 41.780484, 2.501817
La font de les Fogueres raja a una trentena de metres de la riera de Riells. Per accedirhi, deixem el cotxe a l’església de Sant Martí de Riells, prenem la pista en direcció
nord-est, en quinze minuts passem la riera per un gual i, remuntant-la per la riba dreta,
en deu minuts més som a la font. Al voltant del camí podem observar algun rètol
artesanal indicatiu cap a la font, així com la perxada dels castanyers, una mica de
verneda, i exemplars centenaris de castanyers de fruit (prop de la font podem trobar
un artístic castanyer amb la soca corbada i buida)
El broc de la font sorgeix d’un petit mur de pedra seca que en anys de pluja regalima
per les grans escletxes naturals, de manera que la humitat ha propiciat l’aparició de
molses i petites falgueres que embelleixen en gran mesura la font i tot l’entorn.
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Font de l’Hort del Rector, Riells
Coordenades GPS: 41.776362, 2.512242
Al sud de l’església de Sant Martí, annexa als murs exteriors del pati, hi ha un petit
edifici de serveis del parc natural, amb un bonic porxo que s’obre a les feixes
esglaonades muntanya avall, on havia estat l’hort del rector. En aquest porxo trobareu
una font amb una aixeta que és una tortugueta. Quan obriu l’aixeta l’aigua es recull en
una senzilla pica semiesfèrica de terrissa.
La parròquia de Sant Martí de Riells ja s'esmenta l'any 878, va ser reformada al segle
XV, refeta i ampliada al XVII, i reformada de nou a mitjan segle XX. De l'edifici romànic
en va ser reaprofitada la portalada. Va pertànyer a la "bailía de n’Orri” del Vescomtat
de Cabrera.
Entre la zona enjardinada del lloc trobareu un tòtem inaugurat al 27 d’abril de 2008,
amb dues plaques metàl·liques, una signada pel l’ajuntament de Riells i Viabrea en
record i homenatge als deportats del Baix Montseny als camps d’extermini nazis, amb
els noms Josep Pahisa, Joan Serra, Josep Dalmau, Martí Soler, Josep Rosés (Sant
Celoni), Pere Expósito (Montseny), Josep Mercader (Hostalric), Jaume Illa
(Vallgorguina), Joan Clos (Sant Esteve de Palautordera). L’altre placa, signada per
Amical de Mauthausen, amb un escrit de mossèn Pere Ribot: “La meva posició va ser
sempre que la soledat i el silenci afavoria la conspiració i la reacció contra el
franquisme. D’això en dic presència i resistència, i molta gent s’hi va acollir”.
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Font Martina, Riells
Coordenades GPS: 41.730939, 2.546230
Font que va ser redescoberta al 2017 per l’ajuntament de Riells i Viabrea, gràcies a les
indicacions d’un dels veïns de les cases properes. Rep el nom del proper carrer de Font
Martina, que segurament fou batejat així en honor al conegut llogaret (i càmping) del
Montseny, ja que la resta dels carrers de l’entorn també tenen noms montsenyencs.
També podria rebre el nom de font del Sot de la Coma.
Es creu que la font va ser creada a mitjans del segle XX, però degut a la situació, un clot
just a tocar el Sot de la Coma, la deu d’aigua va anar desapareixent a causa dels
sediments. Recentment amb la col·laboració de l'ajuntament s'ha redescobert i resta a
l'espera de l’arranjament del seu entorn per evitar que es torni a colgar amb el pas del
temps. Es tracta d’un quadrat aproximat de més de tres metres de costat amb murets
de pedra enclotat al sot. D´un d’ells en sorgeix el broc de l’aigua, que s’escola per un
forat a l’altre mur. Uns bancs de pedra acompanyen el bucòlic lloc. S’hi accedeix des
d’unes escales de pedra que esperen ser arranjades en el moment de la redacció
d’aquesta fitxa.
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Font de Menjahòsties, Riells
Coordenades GPS: 41.761934, 2.524094
Per anar fins aquesta apartada font hem de seguir el GR83 i, un cop passem
l'encreuament que baixa fins a la Casa Nova, uns 20 metres endavant trobem un camí
a l'esquerra i una fita del GR que indica camí incorrecte. Aquí és on deixem el GR i
anem serpentejant els sots fins a trobar un cartell que es indica que parem atenció per
la presència d’abelles, a pocs metres trobarem la font a ma dreta.
Sembla ser que el nom de Menjahòsties prové de què un dels propietaris del lloc era
molt d'anar a missa, i d’aquí podria venir el terme toponímic. Hi ha gent de la zona que
en diu la font de Can Pistola, ja que a menys d'un quilòmetre hi havia un mas conegut
com a Can Pistola (actualment en ruïnes). Antigament, als masos propers a Can Pistola,
quan els petits de la casa es portaven malament sempre se'ls renyava dient que si no
es portaven bé se'ls enviaria a Can Pistola, ja que en aquells temps en aquest mas s'hi
passava força gana.
Durant els mesos d’hivern la font raja abundant donat que està situada entre 3
torrenteres que l’alimenten: el sot d'en Menjahòsties, el sot d'en Xemaní i el sot de
Can Pistola. Un mur aglomerat de ciment i petites pedres conté les terres, a la vegada
serveix per recollir les aigües que a través d’un broc prou rovellat aboquen al terra
formant petits xaragalls. Una mica més amunt unes pedres col·locades en gràcia
acaben d’ordenar el lloc, que és fresc i humit.
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Font de Pelegrí, Riells
Coordenades GPS: 41.777282, 2.511774
Deixarem el cotxe a l’aparcament de l’església parroquial de Sant Martí de Riells.
Caminant uns cent metres per la carretera, a la dreta, després de baixar vint-i-cinc
graons d’obra trobem la font del Pelegrí (també escrita en algun lloc Pelagrí). Un gran
broc de ferro d’entre un mur natural de pedres sense ciment, abocava la seva aigua a
la fullaraca, però avui en dia no en raja pas. Estem en un lloc ombrívol, de verdes
falgueres, heura i molsa arreu, i al que esperem que algun dia recuperi el cantar de
l’aigua de la font, al cap i a la fi, el topònim Riells prové del llatí “rivellos” que significa
“rierols”. Mirant a nord, a una 100 metres veiem el Pelegrí (o Pelagrí), mas que dóna
nom a la font.
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Font de la Pepa, Riells
Coordenades GPS: 41.768064, 2.541410
Per trobar aquesta font cal que pugem per la carretera GI-5521 de Breda en direcció
Riells del Montseny, a uns 2km un cop veiem Can Manel (a ma dreta, una casa de color
verda, fàcil d'identificar) fem una recta d'uns 150m i ens trobem davant a Can Mora.
Ara cal caminar una miqueta més pel voral del camp i ens baixem al clot on trobarem
la font de la Pepa, que alimenta el sot de Comafosca, petit afluent de la Riera de
Repiaix; no es difícil de trobar.
La Font de la Pepa també és coneguda amb el nom de la font del Tap, perquè com que
rajava molt li van posar un tap (que encara hi és) a fi de que s’hi acumules l’aigua
perquè quan s’obrís en brolles més de cop. Del muram de totxana arrebossada que
conté la muntanya, mig recobert d’heures i falgueres, en podeu veure l’orifici amb el
tap de suro que li dóna el sobrenom, i arran de terra un objecte cilíndric metàl·lic
rovellat. Actualment no raja.
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Font de la Rectoria, Riells
Coordenades GPS: 41.77642, 2.51247
La font de la Rectoria la trobem a la casa annexa a l’ermita de Sant Martí de Riells, la
rectoria on havia viscut l’honorable Mossèn Pere Ribot. L’entorn presenta un aspecte
un pel descuidat, amb pedres amuntegades a un lloc, i herbes brotant arreu.
L’aigua prové d’una cavitat quadrada d’obra on hi aflora un broc que precipita l’aigua
en una pica rodona treballada a mà rodona. D’allà l’aigua va a parar a un safareig d’uns
3 metres de llargada per 2 metres d’ample, on antigament els habitants de la rectoria
hi rentaven la roba. Ala part esquerra del safareig hi ha una petita Mare de Deu de
Montserrat on normalment s’hi pot veure una rosa com a ofrena.
Mossèn Pere Ribot (Vilassar de Mar, 1908 – Girona, 1997) ingressà als 13 anys al
Seminari de Barcelona on cursà humanitats, filosofia i teologia. El 1933 fou ordenat
sacerdot, i tot seguit fou destinat a Sant Feliu de Cabrera de Mar. A l’inici de la Guerra
Civil visqué amagat a Vilassar de Mar i més tard s’exilià a França. Poc després retornà a
la zona franquista, a Sant Sebastià i Mallorca, i va ser destinat al front de l'Ebre.
Acabada la guerra fou vicari de Sant Adrià de Besòs. L'any 1941 fou nomenat rector de
Sant Martí de Riells del Montseny, que durant la postguerra fou un dels primers fogars
del catalanisme. Va col·laborar a Avui, Catalunya Cristiana, i al Full Parroquial del Bisbat
de Girona. Escriví “El Montseny” (1975), col·laborà en la versió catalana del breviari
sacerdotal Litúrgia de les hores (1978) i en La Seu adorant (1983). Alguns dels seus
poemes ha estat musicats per JB Rebull, M. Blancafort, E. Toldrà, J. Monné i F.
Mompou. El 1983 va rebre la Creu de Sant Jordi, i més tard els guardons Jaume I de
Barcelona, el Montseny, i el de la Fundació Lluís Carulla. Per molts, Mn. Pere Ribot és el
gran poeta místic català del segle XX.
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Font de Sant Llop, Riells
Coordenades GPS: 41.746899, 2.540198
Sant Llop de Viabrea és una ermita romànica que aprofita les restes i antigues
estructures d’una torre fortificada. Documentada per primer cop l’any 941 (amb el
nom de Sabruguera de Vilabrega) va entrar a formar part del vescomtat de Cabrera al
segle XIV i va ser habitada fins als anys trenta del segle XX.
Al costat de l’ermita podeu gaudir de la font de Sant Llop, una senzilla font exempta
amb un pedró d’on en surt el polsador que aboca la seva aigua a la pica d’obra. La
modesta font fa l’efecte que no prendre protagonisme a la bellesa natural del lloc.
Podeu accedir a Sant Llop en cotxe des del barri residencial Riells II, o en un bonica
passejada a peu des de Breda, des del final del carrer Aragall, prop de la bòvila
Arbresa, tot resseguint a l’inici el sot dels Roures.
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Font de Sant Vicenç, Riells
Coordenades GPS: 41.743720, 2.527151
També anomenada font de les Illes (malgrat que no hem esbrinat encara perquè). Font
original de 1930, es troba situada dins un nínxol d’obra de totxo encastat al mur
original de pedra de junta oberta. La coberta del nínxol és de volta catalana, i el fons
de pedra natural rejuntada. Sobre el broc de la font una gran majòlica de 12 peces
ceràmiques, en bon estat de conservació, mostra una imatge idíl·lica del sant a qui és
dedicada la font, amb el nom de la font en castellà. Sant Vicenç apareix somrient amb
la mà dreta aixecada i l’esquerra sobre una escriptura portada per un angelet de
vestimenta rosa; hi ha dos altres angelets als seus peus, un amb una corona floral i
l’altre amb una flauta. El conjunt ceràmic és signat al marge dret inferior per Joan
Vicens, una empresa ceramista de Barcelona.
La millor forma d’accedir a la font és seguint el camí de Can Ganyes cap a nord, a uns
650 metes girar a la dreta, després una altre vegada a la dreta i marxar sot avall a un
petit mur de contenció per trobar a cent metres la font baixant per uns bonics graons
de pedra.

EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY
Adrià Corella, fotògraf

Oscar Farrerons, estudiós del Montseny

Font Xica, Riells
Coordenades GPS: 41.778111, 2.515362
Pujant per la carretera de Riells, 600 metres abans d’arribar a Sant Martí, trobareu a la
vostra esquerra el Molí d’en Joia. Des de la carretera es veu a la dreta Can Joia. Cal
aproximar-se uns 100 metres per un bon camí i travessar el mas cap als camps del seu
darrera, i per un petit caminoi en abrupta pendent, arribareu a la Font Xica, a tocar la
riera de Riells. Desconeixem el perquè del nom de font Xica.
Actualment la font Xica no raja. La paret que conté la muntanya, arrebossada des de fa
molts anys, és recoberta d’heures joguineges que us intentaran amagar el broc, un
gruixat tub d’acer tallat en esbiaix per on antany rajava aigua abundant. Les falgueres i
la molsa acoloren el lloc de diferents verds. Davant de la font trobareu una taula
constituïda per mitja roda de moli, i una mica més enllà un banc de pedra seca. Podeu
passar una bona estona a l’indret, a l’hivern amb l’agradable remor de l’aigua que
baixa per la riera, a l’estiu per la coberta vegetal del gran pollancre que us dóna ombra,
que antigament estava acompanyat per un plataner també de grans dimensions que
un dia van decidir tallar.
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Agustí Vulart Riera de Sant Celoni (Associació Amics del Montseny)
Fortià Prat (Laboratori d’aigua Prat, Torelló)
Gemma Font (documentalista del Museu Etnològic del Montseny, MEMGA) que ens va
assistir en la documentació i marc històric de les fonts montsenyenques.
Georgina Arnó Pons (Hidrogeologia i Geotèrmia, Institut Cartogràfic de Catalunya)
Joan Campañá de (Associació d’Amics del Montseny
Jordi Tura (director del Museu Etnològic del Montseny, MEMGA), que amb la seva visió
crítica va ajudar-nos a ordenar l’ingent material que hem recollit.
Josep M. Abril López (Tècnic de Cultura Ajuntament de Sant Celoni) gran coneixedor
del Baix Montseny.
Josep Mª Panareda Clopés (Universitat de Barcelona)
Josep Soler de Can Gelpí per regalar-nos uns minuts del seu temps i ensenyar-nos la
font Xica a Riells del Montseny.
Laura Fortuny Balsera, per l’aguant i la paciència d’hores als boscos del Montseny amb
el fotògraf del projecte.
Patrici Cros i Garcia, regidor de Riells i Viabrea, per la seva tasca de recuperació de
fonts riellenques, i per mostrar-nos la font Martina.
Rosa Pasaret, companya en centenars d’excursions pel Montseny, que ha visitat quasi
tantes fonts com nosaltres.
Glòria Planas del centre Cultural Casa Nova de Can Plana de Riells i Viabrea.
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