
 

 

 

”la Caixa” destina 15 milions d’euros a la recuperació i la millora de la xarxa de parcs 

naturals de la Diputació de Barcelona, en què es dóna prioritat a la reinserció de persones 

en risc d’exclusió  

 

 

”la Caixa” i la Diputació de Barcelona recuperen 13 fonts del 
parc de Collserola i la memòria del seu ús social  
 

• El parc de Collserola és ric en fonts, ja siguin permanents o intermitents. En té 

prop de dues-centes que s’escampen per tota la serra i aboquen les seves 

aigües a tres conques hidrogràfiques diferents: el Llobregat, el Besòs i les rieres 

de Barcelona.  

 

• Moltes d’aquestes fonts estan lligades a les masies que proveïen d’aigua pel que 

fa a les necessitats bàsiques (beure, netejar, regar, etc.). Més endavant, algunes 

de les fonts van adquirir un important component social, com a punts de 

trobada, de relació o com a espais lúdics, i van donar lloc a les fontades i els 

berenadors.  

 

• El projecte de recuperació de fonts de Collserola no només té com a objectiu 

recuperar els punts d’aigua, sinó també la memòria de l’ús social que se n’havia 

fet i un ric patrimoni històric que havia anat desapareixent. La iniciativa, que 

s’emmarca dins el conveni de col·laboració de la Diputació de Barcelona amb 

l’Obra Social ”la Caixa”, ha permès recuperar fins ara nou fonts significatives 

que, per diversos motius, presentaven un estat de deteriorament o abandó. En 

total se n’ha previst recuperar tretze. 

 

• Sis persones en risc d’exclusió de l’empresa Can Neteja, dedicada a la integració 

social per mitjà del condicionament i la recuperació dels espais naturals, han 

portat a terme feines com ara esbrossar i arranjar camins, condicionar la zona, 

millorar la xarxa d’aigua i plantar vegetació de ribera, entre altres. Gràcies al 

conveni, però, ja hi ha 526 persones que s’han reinserit en el món laboral a la 

província de Barcelona. 

 

Collserola, 24 de març de 2009. El president de la Diputació de Barcelona, Antoni 

Fogué, i el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han presentat 

avui els treballs de recuperació de la font de Can Castellví, una de les tretze fonts 

incloses en un dels projectes que formen part del conveni de col·laboració signat per 



l’Obra Social ”la Caixa” i la Diputació de Barcelona per a la conservació dels sistemes 

naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.  

 

 

Recuperació del patrimoni històric 

L’assentament humà a Collserola ve de molt lluny. L’ús que la humanitat ha fet al llarg 

dels segles d’aquest espai natural situat al costat d’una ciutat com Barcelona ha anat 

variant amb el pas del temps. Les masies, les torres, els palaus, les ermites, les 

esglesioles, les fonts, etc. són el testimoni del patrimoni històric, social i artístic d’un lloc. 

Recuperar aquest testimoni és el que pretén el projecte d’arranjament de les fonts. Les 

més de 200 que hi ha a la serra de Collserola es divideixen en dos tipus: les modernistes i 

les fonts més senzilles, que utilitzava la gent per anar a buscar aigua, una tasca més dins 

les feines domèstiques. Aquestes darreres són les que s’han recuperat gràcies al projecte 

de la Diputació de Barcelona i l’Obra Social ”la Caixa”. Es tracta de fonts properes a una 

masia, que disposen d’un broc senzill i un banc de pedra per descansar-hi una estona 

mentre, al seu dia, s’intercanviaven les novetats de la jornada. En alguns casos la font no 

naixia on brollava, sinó que l’aigua s’emmagatzemava en una mina i d’allà es conduïa, per 

mitjà de canonades, sovint de terra cuita, fins al brollador o els safarejos. 

 

Amb el pas del temps, i sobretot amb el canvi d’hàbits dels ciutadans, la major part de les 

fonts de Collserola van desaparèixer a causa de la pèrdua d’ús, l’abandó i la manca de 

manteniment, que en molts casos va comportar que s’assequessin. Aquest oblit s’agreuja 

amb la invasió de la vegetació, que desdibuixa el traçat dels camins que hi conduïen.  

 

Per aquest motiu, les intervencions que s’han dut a terme han consistit a desbrossar i 

arranjar el camí d’accés i l’espai de la font, condicionar l’àmbit d’estada amb la col·locació 

de mobiliari i arranjar els brolladors, que en algunes fonts s’han connectat a la xarxa 

d’aigua. La plantació de vegetació de ribera, com ara pollancres i saücs, i la col·locació de 

la senyalització adient completen les actuacions. 

 

En les actuacions d’arranjament que s’han dut a terme a les fonts escollides, s’hi han 

trobat, amagades entre la vegetació o colgades per terres esllavissades, diferents 

construccions oblidades. Un cas significatiu és la sínia que s’ha recuperat a la font de 

Can Castellví, al barri de Mas Guimbau de les Planes de Vallvidrera. 

 

 

La font de Can Castellví, una de les nou que s’han recuperat 

 

La font de Can Castellví, al barri de Mas Guimbau de les Planes de Vallvidrera (del 

començament del segle XX), era el punt d’aigua de la masia de Can Castellví (de la qual 

rep el nom). Constava d’una sínia, la font pròpiament dita i un safareig distribuïts a 

diferents nivells. Als anys cinquanta es va convertir en la font del barri. L’abandó 

progressiu de les terres de conreu i el despoblament van fer que aquest espai de lleure i 

abastament d’aigua caigués en desús.  

 



De les altres fonts seleccionades als diferents termes municipals de la serra, ja s’han 

recuperat la d’En Canet, als itineraris de la Budellera, prop de Vallvidrera; la d’En Marc, 

prop de la cimentera Sanson, i la de Can Ferriol, totes dues al terme de Sant Feliu de 

Llobregat; i la del Bacallà, a la Rabassada. En aquests moments es treballa per recuperar 

la d’En Sert, a la vall de Sant Medir; la de Can Llevallol i la de Mas Guimbau, a 

Vallvidrera, i la d’En Geroni, a Cerdanyola. 

 

Les premisses que s’han seguit a l’hora de fer la tria de les fonts objecte de la rehabilitació 

han estat les següents: 

 

— Actuacions en finques de titularitat pública o amb permís de la propietat si es tracta 

d’un particular. 

— Que la font que s’ha de recuperar tingui aigua almenys una part de l’any. 

— Que siguin fonts que tinguin o hagin tingut una tradició d’ús. 

— Ubicació estratègica, ja sigui respecte d’un itinerari, una masia, una àrea de lleure o, 

fins i tot, un barri ubicat dins el parc, o consideració d’indret singular. 

— Possibilitat d’accedir amb vehicle a la font o als voltants. 

 

Durant aquest any s’iniciarà l’arranjament de les fonts següents: font de la Cabra i font 

de la Maduixera (al terme municipal de Barcelona); font de la Salamandra, al terme de 

Sant Cugat del Vallès, i font de Can Lloses, al terme de Cerdanyola del Vallès. 

 

 

 

Perfil de les persones que hi han treballat 

 

En les tasques de recuperació de les fonts de Collserola ha participat l’empresa Can 

Neteja, centre especial de treball dedicat a la integració social de persones amb 

problemes o situacions vitals difícils. En aquest projecte ha treballat un equip de vuit 

persones, entre les quals hi ha sis treballadors i dos capatassos. Els tècnics del Consorci 

del Parc han tutelat en tot moment les tasques dutes a terme per aquesta empresa, que 

ha seguit el projecte de restauració de les fonts redactat pel mateix Consorci. 

 

Can Neteja va començar la seva activitat l’any 1995, i es va constituir en un equip de 

persones amb disminució sensorial, tot i que al cap de poc temps s’hi van incorporar 

persones amb disminucions físiques, psíquiques i, des de fa uns anys, persones amb 

trastorn mental. L’objectiu principal de l’entitat és servir com a mitjà d’integració social i 

laboral de persones amb discapacitats per mitjà de diferents serveis que l’entitat duu a 

terme dins el mercat ordinari. Durant l’any 2008 han treballat a l’entitat un total de 154 

persones. Cal destacar que el 59 % de la plantilla són dones, la qual cosa fomenta la 

inserció d’un col·lectiu històricament desafavorit, i que la meitat dels treballadors i les 

treballadores són més grans de 45 anys, un col·lectiu amb risc d’exclusió social i que des 

de l’empresa s’intenta inserir en el món laboral. 

 

 



 

Conveni entre ”la Caixa” i la Diputació de Barcelona 

 

Al mes de març del 2005, ara fa quatre anys, l’Obra Social ”la Caixa” i la Diputació de 

Barcelona van signar un conveni de col·laboració per desenvolupar el Pla de gestió 

integral per a la conservació dels sistemes naturals de la Xarxa de Parcs Naturals. 

 

L’acord inclou els dotze espais protegits gestionats per la Diputació de Barcelona —el 

Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el Montnegre i el Corredor, el Garraf, el Castell 

de Montesquiu, Olèrdola, Foix, la Serralada de Marina, la Serralada Litoral, Guilleries-

Savassona, Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat—, que ocupen una superfície 

total de més de 102.000 hectàrees. 

 

L’objectiu general del conveni és garantir l’estabilitat i la maduresa dels ecosistemes 

actuant de forma integral per millorar-ne l’estat de conservació i reduir la fragilitat davant 

possibles pertorbacions. En aquest context, l’Obra Social ”la Caixa” ha destinat 3 milions 

d’euros anuals a la realització de les activitats proposades en el Pla. El pressupost total 

és de 15 milions d’euros. 

 

Durant aquests primers quatre anys de conveni s’hauran executat 182 projectes, 

distribuïts als dotze espais naturals, que inclouen des d’actuacions de millora de la funció 

dels ecosistemes i la prevenció dels incendis forestals fins a la restauració d’àrees 

degradades i espais oberts, la recuperació de zones fluvials i l’adequació d’espais de 

lleure i ús públic, com ara les fonts de Collserola. 

 

Així mateix, el conveni té també un objectiu social de primer ordre, ja que la seva prioritat 

és desenvolupar les actuacions previstes ocupant col·lectius de persones en situació o 

risc d’exclusió social. En aquests quatre anys de conveni hi han participat vint entitats 

d’inserció, distribuïdes entre nou empreses d’inserció i onze centres especials de treball. 

Una vegada enllestits els treballs del Programa 2008-2009, 526 persones hauran treballat 

en projectes del conveni. 
 

 

 

Si en voleu més informació: 

Irene Roch. Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”. Tel. 93 404 60 27 
Glòria Santamaria. Servei de Premsa de la Diputació de Barcelona. Tel. 93 402 20 
94 

 


