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I 
 

RESUM 
 

“Estudi de les fonts com a patrimoni natural i cultural: aplicació a Sant Hilari Sacalm” és un estudi realitzat 

per tal de valorar una part de les nombroses fonts presents en el terme municipal de Sant Hilari Sacalm en 

funció del seu cabal i dels paràmetres fisicoquímics, hidrogeològics i socioculturals que aquestes puguin 

presentar. Durant les diverses campanyes de camp s’han recollit mostres de 26 fonts diferents, les quals 

s’han analitzat en dos laboratoris paral·lelament. 

Amb l’ajuda d’unes fitxes dissenyades específicament i la presa de dades, s’ha realitzat el mostreig i els 

anàlisis in-situ, recol·lectant informació pel que fa a la localització i a l’accessibilitat a les fonts, a les 

característiques de la hidrogeologia i els aqüífers i als paràmetres fisicoquímics. També s’han codificat les 

fonts tenint en compte possibles ampliacions d’aquest mateix projecte i de manera que es pugui adequar a 

d’altres estudis a nivell de Catalunya o superiors.  

Els resultats mostren que la meteorologia pot haver influït en el mostreig però tot i així es troben 4 grups i 6 

tipologies de fonts diferents en funció de la seva hidrogeologia: Fonts en materials cristal·lins que engloba 

les fonts en fractures, les fonts en materials alterats i les fonts relacionades amb dics; Fonts en zones de 

falles regionals; Fonts en materials sedimentaris quaternaris que corresponen a les fonts en formacions 

al·luvials i les fonts construïdes per a la captació de l’aigua d’escorrentia (fonts artificials). La majoria d’elles 

són aigües de qualitat aptes per al consum humà, només les fonts picants quedarien apartades d’aquesta 

última classificació donats els seus alts valors en fluor.  

La classificació hidroquímica revela que, bàsicament, les fonts es poden agrupar entre les aigües sulfatades, 

les clorurades i les bicarbonatades. Són aigües continentals en contacte amb medis granítics de transit curt 

i, per tant, poc evolucionades químicament.  

Finalment, s’ha realitzat una valoració i posterior classificació amb la intenció de conèixer quines són les 

fonts amb un patrimoni més ric. Les més ben valorades són la Font de Sant Josep (SHS056), la Font de Santa 

Escolàstica (SHS058) i la Font de Santa Teresa (SHS059), les fonts picants. 
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RESUMEN 
 

“Estudi de les fonts com a patrimoni natural i cultural: aplicació a Sant Hilari Sacalm” es un estudio 

realizado para valorar una parte de las numerosas fuentes presentes en el término municipal de Sant Hilari 

Sacalm en función de su caudal y los parámetros físico-químicos, hidrogeológicos y socioculturales que 

éstas puedan presentar. Durante las diversas campañas de campo se han recogido muestras de 26 fuentes 

diferentes, las cuales se han analizado en dos laboratorios paralelamente. 

Con la ayuda de unas fichas diseñadas específicamente y la toma de datos, se ha realizado el muestreo y los 

análisis in-situ, recolectando información en cuanto a la localización y la accesibilidad a las fuentes, a las 

características de la hidrogeología y los acuíferos y los parámetros físico-químicos. También se han 

codificado las fuentes teniendo en cuenta posibles ampliaciones de este mismo proyecto y de manera que 

se pueda adecuar a otros estudios a nivel de Cataluña o superiores. 

Los resultados muestran que la meteorología puede haber influido en el muestreo pero aun así se 

encuentran 4 grupos y 6 tipologías de fuentes diferentes en función de su hidrogeología: Fuentes en 

materiales cristalinos que engloba las fuentes en fracturas, las fuentes en materiales alterados y las fuentes 

relacionadas con diques; Fuentes en zonas de fallas regionales; Fuentes en materiales sedimentarios 

cuaternarios que corresponden a las fuentes en formaciones aluviales y las fuentes construidas para la 

captación del agua de escorrentía (fuentes artificiales). La mayoría de ellas son aguas de calidad aptas para 

el consumo humano, sólo las fuentes picantes quedarían apartadas de ésta última clasificación dados sus 

altos valores en flúor. 

La clasificación hidroquímica revela que, básicamente, las fuentes se pueden agrupar entre las aguas 

sulfatadas, las cloruradas y las bicarbonatadas. Son aguas continentales en contacto con medios graníticos 

de tránsito corto y, por tanto, poco evolucionadas químicamente. 

Finalmente, se ha realizado una valoración y posterior clasificación con la intención de conocer cuáles son 

las fuentes con un patrimonio más rico. Las mejor valoradas son la Font de Sant Josep (SHS056), la Font de 

Santa Escolàstica (SHS058) i la Font de Santa Teresa (SHS059), les fonts picants. 
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ABSTRACT 
 

“Study of springs as natural and cultural heritage: applied to Sant Hilari Sacalm” is a study carried out to 

evaluate some of the numerous springs within the municipality of Sant Hilari Sacalm in accordance to 

discharge, physicochemical, hidrogelogical, social, and cultural parameters these may present. During 

variuous field work campaigns, 26 locations were sampled and where further studied at two different 

laboratories concurrently. 

Specifically designed sheets and data collecting allowed sampling on site, recollecting information regarding 

location and access to the springs, hidrogeological and physicochemical parameters and aquifers. Springs 

were coded in order to permit an expansion of the project, adjusting them to studies around Catalunya 

and/or elsewhere. 

Results show that meteorology could have had an impact on sampling, nonetheless, 4 groups and 6 

typologies were found in accordance to their hidrogeology: springs on crystallinic materials including 

fracture springs, springs on altered material, springs related to floodbanks, springs in regional faults and 

springs on quaternary sediment which correspond to alluvial formations. The majority of these waters are 

human-consumption ready, except for sparkling springs given their high fluoride content. 

Hidrochemical classification reveals that springs can be divided into sulfated, chlorinated and bicarbonated 

wateres these being continental waters in contact with short granitic medium thus have a poor chemical 

evolution. 

Finally, an evaluation was carried out, with the intention of determining which springs have the richest 

heritage. La Font de Sant Josep (SHS056), la Font de Santa Escolàstica (SHS058) i la Font de Santa Teresa 

(SHS059), les fonts picants proved to be richest in such aspect. 
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1.INTRODUCCIÓ 

Els mots “deus”, “brollador”, “hidrofilaci” o “sortidor” són sinònims del que tothom coneix com el terme 
“font”. Tots ells es podrien definir com una sortida natural i localitzada d’aigua que brolla de la terra. (IEC, 
2017), o bé, com una construcció antròpica proveïda de canals o aixetes per on s’origina el sortidor, o com 
captacions per gravetat, tipus mina, que han acabat donant lloc a una sortida d’aigua on abans no existia 
(Menció, et al. 2009). 
 
Les fonts formen part del patrimoni cultural ja que des de sempre han estat un lloc on la gent hi freqüentava 
per a la cerca d’aigua, convertint-se sovint en un punt de trobada (Iborra, 2005).Per una altra banda també 
poden ser considerades patrimoni natural. A nivell ecològic són zones de transició de les aigües superficials i 
subterrànies, això fa que hi freqüentin espècies úniques a l’hora que fan que les fonts tinguin un gran valor 
com a patrimoni biològic. Les fonts també s’associen al patrimoni hidrogeològic amb el que poden adquirir un 
gran interès a nivell científic, educatiu i mediambiental. (Carcavilla et al., 2007) 
 
Les fonts que es troben en espais naturals són les que tenen un major valor ambiental ja que poden ser 
l’origen de rius i zones humides. Gràcies a elles es poden formar microecosistemes  amb una important 
riquesa de flora i fauna. Les característiques físiques de les fonts, com pot ser la temperatura, tipus d’aigua, les 
condicions específiques d’ombra i humitat contribueixen també a la riquesa ja esmentada (Menció, et al., 
2009). 
 
Per a que una font tingui vida ha de disposar d’aigua i, per a que tingui sentit, aquesta ha de ser qualificada 
com a potable. És a dir, ha de ser apta per al consum humà. Des de sempre, l’aigua de més qualitat per beure 
és la provinent de les fonts naturals, on a les quals l’home i els animals tenim el sa costum d’anar a buscar 
l’aigua que ens dóna la terra (Iborra, 2005). 
 
La presència de fonts es troba repartida per la geografia de manera irregular en funció de la geologia i la 
pluviometria de cada zona. Gràcies a totes les fissures de les roques i dels espais intergranulars presents en 
aquest subsòl l’aigua s’hi emmagatzema i s’hi desplaça en funció de la permeabilitat i porositat del terreny i la 
gravetat, respectivament, fins aflorar a la superfície en forma de font (Iborra, 2005). 
 
L’aigua dóna forma als elements geogràfics del paisatge tot perfilant l’actual relleu. Gràcies a ella es van 
formant des de petits reguerots i xaragalls poc pronunciats fins barrancs i torrents irregulars. Pel camí però, es 
pot trobar tant forta i salvatge en sallents com calmada en basses o gorgs (Rifà, 2005). 
 
És per tot això que les fonts esdevenen un preuat patrimoni natural, cultural i socioeconòmic. El patrimoni 
natural fa referència a la flora, la fauna, l’entorn i la interrelació entre tots ells. Les fonts i els seus voltants són 
ambients humits i ombrívols els quals són el reclam d’espècies d’arbres de fulla caduca i espècies arbustives 
lligades a aquests indrets. En relació a aquesta vegetació hi interaccionen tot un seguit d’espècies, les quals hi 
troben aliment, aixopluc i refugi. Aquestes poden ser tant aus, com mamífers de diferents mides i, fins i tot, un 
gran nombre d’insectes (Martorell, 2005). 
 
El patrimoni cultural estaria lligat a l’ús que se’n fa d’aquestes fonts i dels espais propers. Des de sempre les 
deus han estat punts de trobada entre amics, parelles o famílies per a la celebració de festes o pel simple fet 
de gaudir de l’entorn i a l’hora refrescar-se amb el broll de l’aigua. Només per això ja és un bon motiu per a 
protegir-les tal i com es mereixen (Iborra, 2005). 
 
Pel que fa al patrimoni socioeconòmic cal tenir en compte la qualitat de l’aigua de les fonts per tal que se’n 
pugui fer un bon ús, ja sigui a nivell particular per sadollar la set dels visitants, com per comercialitzar-la amb 
unes òptimes propietats fisicoquímiques, aptes per al consum (Iborra, 2005). 
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L’estudi de les fonts permet conèixer les característiques geològiques i els processos hidrogeològics 
subsuperficials, amb el suport de mapes i de característiques fisicoquímiques. Aquestes últimes, juntament 
amb la qualitat de l’aigua de les fonts estan condicionades per la litologia del terreny per on circula l’aigua, pel 
temps de residència hidràulic, per la temperatura i per factors antròpics com la contaminació (Vilanova, 2004) 
 
Sant Hilari de Sacalm, altrament coneguda com la vila de les cent fonts, és popular arreu pel seu patrimoni 
hídric. Les fonts naturals que s’hi troben són un ric patrimoni cultural. Les seves aigües abasteixen algunes de 
les marques d’aigua mineral més prestigioses (Font Vella, per exemple), atretes per les propietats medicinals 
dels seus dolls. Aquestes fonts són precisament la destinació de moltes de les nombroses rutes naturals que 
discorren pel terme, que en són un atractiu ineludible (Catalunya Termal, 2016). 
 
En les últimes dècades s’ha vist com moltes de les fonts han disminuït el seu cabal o fins i tot han desaparegut. 
Aquest fet és degut a l’augment en l’aprofitament de les aigües subterrànies. Altres accions antròpiques 
també causen efectes negatius com poden ser l’ús indegut dels adobs o els canvis en els usos del sòl, que 
provoquen una contaminació en les aigües (Menció, 2009). 
 
Així doncs, l’estudi pretén avaluar l’estat de les fonts, recuperar-les en la mesura del possible, classificar-les en 
funció de la seva hidrogeologia, entre d’altres paràmetres, i donar-les a conèixer a tot aquell interessat a saber 
sobre el patrimoni. 

1.1 Situació geogràfica de la zona d’estudi 

Sant Hilari Sacalm és un municipi de la província de Girona, al NE de Catalunya, situat al límit per l’oest de la 

comarca de la Selva, al mig de les Guilleries. Compta amb una superfície de 83,3 km2, es troba a una altitud de 

803m i té una població de 5.570 habitants, els quals formen el nucli urbà de més població dins el massís de les 

Guilleries (IDESCAT, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Hilari Sacalm limita al nord-est amb els municipis d’Osor i Susqueda, a l’est amb Santa Coloma de Farners, 

al sud amb Arbúcies, a l’oest amb els d’Espinelves i Vilanova de Sau i al nord amb Rupit i Pruit (els tres últims 

pertanyents a la comarca d’Osona). S'estén des del pla de les Arenes (1086 m) a l’oest, fins al puig de Sant 

Miquel o de Solterra (1202 m) al nord-est, la serra de la Gavarra (1182 m) al nord-oest, i la serra del Pedró (929 

m) a l’est. (Enciclopèdia Catalana, 2017) 

Figura 1: Localització geogràfica de la zona d’estudi. Font: Enciclopedia.cat. 

http://www.santhilari.cat/benvinguts
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1.2 El clima de Sant Hilari Sacalm 
A Sant Hilari Sacalm hi predomina un clima Mediterrani prelitoral nord, caracteritzat per hiverns humits i estius 

càlids i secs.  

Hi ha abundants precipitacions durant tot l’any, les quals es reparteixen de manera irregular al llarg del mateix 

sent més abundants en mesos de tardor i primavera. La temperatura mitjana a Sant Hilari Sacalm és d’uns 

11,8°C i Les precipitacions mitjanes ronden els 894mm. Tot i això, ja des de fa uns anys, les precipitacions han 

deixat de ser tant notòries. És freqüent que hi hagi unes 5 nevades de mitjana a l’any de diferent intensitats 

(Ruralcat, 2016). 

En el període de temps que s’ha realitzat aquest treball les dades meteorològiques, extretes de l’observatori 

més proper a la zona d’estudi (observatori de Viladrau), informen que les mitjanes de temperatures de l’hivern 

2016-2017 i de la primavera 2017 són d’uns 6°C i 13°C, respectivament. Pel que fa a les precipitacions diàries 

mitjanes de les mateixes èpoques de l’any són d’uns 3 i 2mm. I en el cas de l’evapotranspiració és de 40 i 

105mm aproximadament (Catalunya Termal, 2016).  

 

 

Durant la campanya de mostreig, les precipitacions i la 

temperatura que van regir al llarg dels tres dies van ser 

més baixos respecte les dades esmentades en els 

paràgrafs anteriors. Les temperatures van ser uns 7° 

més baixes arribant a valors negatius el primer dia, el 

segon dia varen ser d’uns 11° més baixes i el tercer dia uns 9° inferiors a la mitjana.  En el cas de les 

precipitacions, el primer dia les pluges i/o nevades (0,8mm) van ser inferiors a les dades mitjanes, el segon dia 

es van quintuplicar (15,3mm) i l’últim no es varen donar precipitacions. Finalment, les dades recollides 

d’evapotranspiració estaven molt per sota de les mitjanes (Ruralcat, 2016). 

1.3 Context hidrològic de Sant Hilari Sacalm 
El terme municipal de Sant Hilari Sacalm pertany a dues conques hidrogràfiques diferents. Per una banda la 

conca hidrogràfica del riu Ter, al nord, amb la subconca de la riera d’Osor i parcialment de la riera Major i, per 

l’altra banda, la conca hidrogràfica del riu Tordera amb la subconca de la riera de Santa Coloma i de la riera 

d’Arbúcies. La major part de Sant Hilari Sacalm pertany a la primera conca anomenada. En ella, doncs, és on 

s’hi troben els elements més rellevants i destacables (Vehí, 1996). 

Així, el curs fluvial del Ter circula per l’extrem nord de Sant Hilari i el creua d’oest a est. Al trobar-se comprés 

entre l’embassament de Sau (a l’oest) i el de Susqueda (a l’est), el seu cabal es troba regulat. La riera d’Osor és 

el principal afluent del Ter en aquesta zona del terme donat el seu cabal i la seva conca. Altres rieres serien els 

principals afluents de la Riera d’Osor com la riera del Molí Roquer, la Font del Gavatx i la Font Vella (Vehí, 

1996). 

A més, l’expert Josep Masó assegura que a Sant Hilari Sacalm s’hi localitzen un gran nombre de fonts i és per 

això que el terme és conegut com “el municipi de les cent fonts”, tot i que actualment n’hi ha força menys 

degut a la manca de manteniment d’aquestes,  la disminució de les pluges i el canvi de vegetació (J. Masó, 

comunicació personal, 25 de gener de 2017). 

Taula 1: Mitjanes de temperatura, precipitacions i evapotranspiració 
 referents als dies de les campanyes de camp. Font: Ruralcat.net. 

Dia T°(C) PP (mm) ET (mm) 

25/01/2017 -1,2 0,8 0,29 

27/04/2017 1,7 15,3 -- 

28/04/2017 3,7 0 2,62 
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1.4 Context geològic i hidrogeològic: les fonts de Sant Hilari Sacalm 

El massís de les Guilleries són considerades l’extrem 

nord de la Serralada Prelitoral. Juntament amb el 

Collsacabra, les Guilleries representen àmpliament 

la configuració geològica d’aquesta serralada (Soler, 

2013).  

La major part de la litologia del substrat és de tipus 

granítica i paleozoica, en alguns punts amb un 

recobriment superficial de sediments al·luvials 

quaternaris. Aquest massís de caràcter granític és 

vorejat pel massís del Montseny al sud i sud-oest; 

per l’acabament septentrional de la depressió del 

Vallès al sud-est; per la depressió de la Selva  a l’est; 

per diverses valls i serres integrants del Sistema 

Transversal al nord-est; pels contraforts meridionals 

del Prepirineu al nord i per la plana de Vic, dins de la 

Depressió Central, cap a l’oest (Veure Figura 2). 

 

En aquest massís, majoritàriament predominen els granitoides de tipus granodiorites (Gdg) i leucogranits (Gl i 

Glg). Entremig s’hi alternen filons més durs d’aplites (Fap), de pòrfirs granodiofiorítics (Fgd), granòfirs (Fpg) i 

de pòrfirs granítics (Fpg) els quals es produeixen al reomplir-se les fractures que van patir els granitoïds un cop 

solidificats. (Pladevall 1976). L’alteració dels materials granítics (del paleozoic) varien en funció de la 

profunditat: en superfície es troba en forma de sauló i amb uns gruixos considerables, a la part intermitja es 

troba fissurat i en profunditat s’hi troba la roca nua. Aquesta alteració és la que permet que puguin actuar com 

a aqüífers. 

Pel que fa als espais naturals protegits, part de Sant Hilari Sacalm forma part tant del PEIN com de la Xarxa 

Natura 2000 (veure figura 6) (ICGC, 2017). A nivell hidrogeològic, Sant Hilari Sacalm es troba totalment dins la 

massa d’aigua subterrània del Montseny-Guilleries. Aquesta massa d’aigua té una extensió total de 614km2. 

Comprèn majoritàriament tot el massís del Montseny i les Guilleries, d’on rep la denominació.  

La massa d’aigua del Montseny-Guilleries és de tipus granític i sedimentari al·luvial en la qual existeix connexió 

entre les dues tipologies. L’aqüífer granític és de tipus lliure en superfície i confinat en profunditat; els aqüífers 

sedimentaris són lliures i estan desconnectats entre ells. Així doncs dins aquesta massa d’aigua hi trobem 

l’aqüífer granític, el qual és majoritari, i els aqüífers al·luvials de la riera d’Arbúcies, de la riera de Breda, de la 

riera Major i del Riu Ter. Sant Hilari Sacalm està emplaçat sobre l’aqüífer granític d’aquesta massa d’aigua. La 

textura del material varia en profunditat trobant-se granit alterat en forma de sauló en superfície, fissurat a la 

part intermitja i roca nua en profunditat (ACA, 2004). 

 

 

Figura 2: Context geològic de la zona d’estudi. Font: Soler, et al., 2013. 
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D’acord amb l’ACA (2004), la vulnerabilitat intrínseca de la massa d’aigua del Montseny-Guilleries és de 

magnitud baixa. Tot i que es considera que la vulnerabilitat dels aqüífers al·luvials és alta, la major part de la 

massa és ocupada pels materials granítics, com el cas de Sant Hilari Sacalm, per la qual cosa es considera la 

vulnerabilitat global baixa per a la totalitat de la massa d’aigua.  

Des del punt de vista administratiu, al terme municipal de St. Hilari Sacalm no s’hi troba cap aqüífer protegit 

(segons Decret 328/88) ni cap àmbit declarat zona vulnerable per la contaminació de nitrats (segons Decret 

283/1998 i Decret 476/2004). 

Les característiques geològiques i geomorfològiques de la zona d’estudi permet l’existència de nombroses 

surgències de tipus natural. A nivell hidrogeològic, les fonts en materials granítics es poden classificar en 

diferents grups en funció del seu origen. A continuació es detallen els criteris que s’han tingut en compte per a 

la seva classificació. La majoria d’elles tenen unes característiques semblants però no es poden deixar de 

banda la resta de peculiaritats ja que totes tenen importància pel que fa a la riquesa de la zona. En aquest 

sentit, per a la seva caracterització s’ha adaptat la classificació que havien fet prèviament Fetter (1994) i 

Manga (2001) en aquesta zona (Menció, et al. 2009). 

1. Fonts en materials cristal·lins: La porositat corresponent a aquests materials és de tipus secundari, és 

a dir, la resultant de l’acció d’agents geològics (com per exemple la fracturació i la meteorització). 

 

a. Fonts en fractures: L’aigua circula per les fractures del material fins que arriba a la superfície i 

el nivell freàtic intersecta la superfície del sòl. 

b.  Fonts en materials alterats: En el cas que els materials estiguin molt alterats en superfície i 

esdevinguin sauló, aquest adquireix més alta permeabilitat. Si està en contacte amb materials 

menys permeables es pot produir una surgència d’aigua degut al canvi de permeabilitat.  

c. Fonts relacionades amb dics: Els dics poden actuar com a discontinuats del terreny, de 

manera que quan l’aigua subterrània els assoleix, es poden generar surgències degudes als 

canvis de permeabilitat.  

 

Figura 3: Diferents tipologies de font presents a Sant Hilari Sacalm en funció del seu origen. Fonts en materials cristal·lins: Fonts en 
fractures (a), fonts en materials alterats (b) i fonts relacionades amb dics (c). 

 

 

 

Fonts en fractures (a) i materials
alterats (b)

Fonts relacionades amb dics (c)

1) Fonts en materials cristal·lins

Dike

Weathered m ateria ls b

a

Fractured r ock s

c
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2. Fonts en zones de falles regionals: La magnitud i la importància d’aquestes fractures és força 

important. Es tracta, doncs, de zones de flux eficient. Aquestes fonts no presenten zones de recàrrega 

locals. 

 

Figura 3: Diferents tipologies de font presents a Sant Hilari Sacalm en funció del seu origen. Fonts en zones de falles regionals (a). 

3. Fonts en materials sedimentaris quaternaris: Aquest tipus de materials presenten una porositat 

primària, la qual té lloc durant la formació dels materials. El punt de surgència de la font és aquell on, 

dins una mateixa formació, es troben materials més permeables amb altres de menys permeables.  

 

Figura 4: Diferents tipologies de font presents a Sant Hilari Sacalm en funció del seu origen. Fonts en materials sedimentaris 
quaternaris: Fonts en formacions al·luvials (a). 

4. Fonts construïdes per a la captació de l’aigua d’escorrentia: Aquest tipus de fonts es consideren 

artificials ja que l’home ha construït un seguit d’estructures per tal de recollir les aigües d’escorrentia 

superficial i subsuperficial i d’aquesta manera capturar i canalitzar l’aigua per fer-la brollar. 

 

Figura 5: Diferents tipologies de font presents a Sant Hilari Sacalm en funció del seu origen. Fonts construïdes per a la captació de 
l’aigua d’escorrentia (a), fonts artificials. 

 

 

 

 

 

2) Fonts en zones de falles regionals
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a

Fonts en formacions al·luvials (a)
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2.OBJECTIVES 

The main objective of this work is to evaluate  the level of heritage of the springs based on the hidrogeological, 

social and cultural parameters. The goals intended to be achieved with this study are as following: 

 Carry out an inventory of the springs in the area, that allows to detect springs susceptible to being 

studied. 

 Analyze the geological properties of the area with the support of physical maps, the ICGC and the 

numerous field work. 

 Study the hidrochemistry on site and in the laboratory of the waters originating from the selected 

springs, along with an estimation of the discharge of each. 

 Observe the sociocultural surroundings of the springs, regarding the accessibility  and infrastructure, 

and measure their use by the public. 

 Finally, to select the criteria to determine the importance in terms of heritage of each spring- 

3.METODOLOGIA  

Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de febrer de 2016 de Sant Hilari Sacalm, el municipi 

compta amb més d’un centenar de fonts, concretament 112, però segons Josep Masó (expert en la 

recuperació i manteniment de les fonts a Sant Hilari Sacalm), el gener de 2017 el nombre de fonts que estaven 

en actiu era de seixanta. 

Del total de fonts, se n’ha escollit les més representatives a nivell hidrogeològic i sòcio-cultural per tal de 

realitzar aquest estudi. En la tria s’ha tingut en compte, principalment, que hi hagués el màxim de variabilitat 

en quant al caràcter fisicoquímic de l’aigua, la geologia de les zones d’estudi, la proximitat entre grups de fonts 

i, sobretot, que no estiguessin connectades a la xarxa d’aigua municipal. 

Les 26 fonts de Sant Hilari Sacalm estudiades s’han classificat en funció del seu cabal i de les seves 

característiques geològiques, hidroquímiques i socioculturals de cadascuna d’elles. Totes elles formen part del 

terme municipal de Sant Hilari Sacalm i cadascuna  ha sigut codificada amb un codi propi (veure taula 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

A continuació es mostra un llistat amb les 26 fonts dutes a estudi amb les seves coordenades UTM i un mapa 

on es veuen situades:  

 

Taula 2: Llistat de fonts dutes a estudi amb les seves coordenades UTM. 

Codi Topònim UTM's Codi Topònim UTM's 

SHS026 Font de la Cau 455110,4636697 SHS084 Font del Gavatx 460855,4639445 

SHS027 Font de la Coma 458194,4642196 SHS101 Font del Vern 461018,4639251 

SHS029 Font de la Formiga 460702,4640313 SHS102 Font dels Abeuradors 462579,4639215 

SHS035 Font de la Pradella 456443,4635813 SHS110 Font d'En Gurb 456991,4636777 

SHS044 Font de l'Arç 455747,4636122 SHS116 Font Freda dels Erols 458326,4640901 

SHS052 Font de l'Obach 456056,4644109 SHS120 Font Vella 458166,4636594 

SHS054 Font de Sant Daniel 459790,4640005 SHS125 Les Fontiques de can Pla 461182,4639277 

SHS055 Font de Sant Joan 459315,4639316 SHS126 Font de l'Andreu 459908,4638338 

SHS056 Font de Sant Josep 459052,4639371 SHS127 Font de l'Albert 459642,4638743 

SHS057 Font de Sant Roc 459631,4639631 SHS129 Font de les Illes 459526,4640795 

SHS058 Font de Santa Escolàstica 459215,4639392 SHS130 Font de la Casica de Cross 456727,4643468 

SHS059 Font de Santa Teresa 459296,4639310 SHS131 Font de la Crossa 456406,4643804 

SHS080 Font del Ferro 459703,4635987 SHS140 Font d'en Joel 457026,4637410 
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 Figura 6: Localització de les fonts estudiades. Font pròpia.  
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3.1Treball de camp: Mostreig per a l’obtenció de dades hidroquímiques.  

Per a la presa de dades de l’estudi s’han realitzat 3 campanyes de camp compreses entre el gener i l’abril del 

2017. Amb l’objectiu de facilitar i optimitzar la captació de dades, s’ha elaborat una plantilla de camp on s’hi 

varen anotar tots els resultats de les anàlisis realitzades i la informació que pogués ser d’utilitat (Annex pàg. c). 

L’anàlisi hidroquímica s’ha centrat en l’estudi de 26 fonts. Per a l’estudi de la qualitat d’aquestes aigües s’ha 

tingut en consideració el RD 140/2003 on s’estableixen els criteris sanitaris que han de complir les aigües de 

consum humà. 

Durant els tres dies de camp s’han analitzat els següents paràmetres fisicoquímics: pH, Tº, O2 dissolt, EC i el 

cabal in situ. Per a la mesura de tots ells (exceptuant el cabal), s’ha utilitzat una cel·la de flux, evitant així el 

contacte amb l’atmosfera, i un pH-metre (pH 330i WTW), un oxímetre (Crison oxi 45P) i un conductímetre 

(Crison CM 35). 

Per a l’estimació del cabal s’ha realitzat utilitzant una proveta de 2L i un cronòmetre. Es posa la proveta al broc 

de la font i es mesura el temps que triga en emplenar-se el volum desitjat (com a mínim 1L). Aquesta operació 

es repeteix unes 5 vegades per cada font per tal d’obtenir un resultat més fiable. Finalment es fa la mitjana en 

cada font.  

3.2Treball de laboratori: Anàlisi de mostres. 

Les mostres d’aigua han estat analitzades per l’Institut Català de la Recerca de l’Aigua (ICRA), un laboratori 

extern el qual s’ha encarregat de l’anàlisi químic de les mostres. Paral·lelament, des de la Universitat de Girona 

(UdG) s’han dut a terme anàlisis d’alcalinitat de les mateixes mostres.  

Des de l’ICRA, les concentracions de Br-, F-, SO4
-, Cl-, Ca2+, Na+, Mg2+, K+ i NH4

+ han estat mesurades per 

cromatografia iònica. El Nitrogen Total (TN) i el Carboni Orgànic Total (TOC) s’han determinat per oxidació 

catalítica. Els NO2
- , NO3

- , els PO4
2- i el fòsfor total (PT) s’han determinat per espectrofotometria. En totes les 

mostres l’error del balanç de la massa iònica és inferior al 5%. L’alcalinitat ha estat determinada mitjançant el 

mètode de Gran amb H2SO4 0,01N, en els laboratoris de la Universitat de Girona. 

3.3Valorització patrimonial de les fonts 

Mitjançant la classificació hidrogeològica,  la classificació en funció de la hidroquímica, la classificació en funció 

del cabal i en funció del seu valor sociocultural s’ha pogut realitzar la valorització patrimonial de les fonts. 

Segons J. Carcavilla (2007) es valora amb una major puntuació el fet que hi hagi poca abundància del patrimoni 

respecte una alta riquesa, que la font tingui una major diversitat d’elements d’interès respecte les que en 

tenen menys i també es valora l’antiguitat, és a dir, com més edat tingui el bé millor valorat estarà. A 

continuació es mostren les diferents avaluacions en funció dels diferents paràmetres. 

Tenint com a referència el criteri anterior, en la hidrologia, definida en l’apartat 1.4, s’ha donat més pes als 

trets característics menys comuns en el conjunt de fonts estudiades; en el cabal, definit en l’apartat 3.3.2, s’ha 

valorat amb una major puntuació les fonts que tenen un major cabal; pel que fa a la potabilitat (apartat 3.3.3) 

s’ha valorat positivament les aigües aptes per al consum humà; en quant a la hidroquímica (explicada en 

l’apartat 3.3.3), s’ha valorat l’antiguitat dels fluxos regionals per sobre de la resta, així doncs, s’ha donat una 

major puntuació a les aigües clorurades, sulfatades i les fonts picants. Aquestes últimes tot i ser 

bicarbonatades, són aigües evolucionades químicament igual que les dues anteriors. En el cas de les 

infraestructures (apartat 4.5) el que s’ha valorat més positivament és que hi hagués la presència de zones de 

pícnic; Pel que fa l’accessibilitat (apartat 4.5) s’ha tingut molt en compte la facilitat d’accés a l’hora de donar-

los una major puntuació. I pel que fa  l’interès sociocultural s’ha valorat les característiques de les fonts com 
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poden ser l’edat, les propietats de l’aigua, la qualitat, etc. Finalment, s’ha donat el  mateix pes a tots els criteris 

avaluats. 

3.3.1Valorització de les fonts en funció de la seva hidrogeologia 

Aquesta classificació ha estat basada en la classificació hidrogeològica descrita en l’apartat 1.4 del present 

estudi. En funció d’aquesta es presenten 6 tipus de fonts diferents: Fonts en materials cristal·lins que engloba 

les fonts en fractures (1a), les fonts en materials alterats (1b) i les fonts relacionades amb dics (1c); Fonts en 

zones de falles regionals (2a); Fonts en materials sedimentaris quaternaris que corresponen a les fonts en 

formacions al·luvials (3a) i les fonts construïdes per a la captació de l’aigua d’escorrentia (fonts artificials) (4a).  

En funció de la seva abundància s’ha donat més pes a aquest paràmetre (3) a les fonts en materials 

sedimentaris quaternaris i les fonts que es troben sobre de fractures regionals, en segona posició i amb una 

valoració de 2 estarien les fonts en materials cristal·lins i, finalment, s’ha valorat amb un 1 les fonts artificials.  

3.3.2Valorització en funció del cabal 

 Una altra manera de classificar les fonts és en funció del seu cabal. La classificació de fonts de Meinzer (1923) 

té en compte el cabal mitjà de les fonts expressat en diferents unitats. La taula 4 mostra la classificació en el 

sistema mètric. En aquesta classificació el rang de cabal oscil·la entre menys de 10cm3/s (10ml/s) fins a més de 

10m3/s (106ml/s) (Kresic, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest paràmetre s’han valorat les fonts en funció de la classificació pròpia elaborada (veure taula 4). S’ha 

considerat com a valor més alt (3) les fonts amb un cabal més elevat (entre 600-900ml/s), ja que aquestes 

fonts són les que es consideren més importants perquè permeten un millor subministrament a pobles 

(Carcavilla, 2007). Les fonts puntuades amb un valor mitjà (2) són les que tenen uns cabals d’entre 300 i 

600ml/s i, finalment les menys valorades són les que tenen un valor més baix (0-300ml/s) o amb cabal regulat. 

Taula 3: Classificació de les fonts basat en el 
 cabal mitja de cadascuna (Meinzer, 1923). 

Taula 4: Classificació de les fonts estudiades.(*) Magnitud 
segons la classificació de Meinzer (1923). 

Magnitud Cabal en unitats mètriques 

Primera >10m3/S 

Segona 1-10 m3/s 

Tercera 0,1-1 m3/s 

Quarta 10-100L/s 

Quinta 1-10L/s 

Sisena 0,1-1L/s 

Setena 10-100cm3/s 

Vuitena <10cm3/s 

Categories ml/s Magnitud* 

0 Regulat 
 

I 0-100 Setena - vuitena 

II 100-200 Sisena 

III 200-300 Sisena 

IV 300-400 Sisena 

V 400-500 Sisena 

VI 500-600 Sisena 

VII 600-700 Sisena 

VIII 700-800 Sisena 

IX 800-900 Sisena 
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3.3.3Valorització en funció de la hidroquímica  

Els criteris que s’han seguit a l’hora de classificar les fonts són, per una banda, els establerts al Real Decret 

140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris de qualitat de l’aigua de consum humà, amb el que 

s’han pogut classificar entre aptes i no aptes. Per una altra banda, gràcies al diagrama de Piper i les 

característiques hidroquímiques, s’ha pogut avaluar la procedència dels fluxos (regionals o locals) així com 

també s’ha pogut conèixer les característiques d’algunes d’elles que les fan excepcionals.  

Pel que fa al quimisme de les fonts s’ha valorat el fet de que siguin aptes o no per al consum humà tal i com 

marca el RD 140/2003. Per això només s’han classificat entre aptes i no aptes. Les primeres han rebut al 

màxima puntuació (3) i les segones la mínima (1). 

3.3.4Valorització en funció del seu valor sociocultural 

Per a la realització d’aquest apartat s’han tingut en compte els criteris de l’accessibilitat i l’aprofitament a 

nivell sociocultural. L’accessibilitat a les fonts estudiades s’ha avaluat en els trajectes realitzats amb vehicle tot 

terreny durant les campanyes de mostreig, observant el pendent i l’estat del terreny. En quant al criteri 

sociocultural s’ha realitzat una recerca bibliogràfica on s’ha valorat l’ús de les fonts al llarg dels anys.  

En aquest cas, pel que fa a l’accessibilitat s’ha donat un valor de 3 a les fonts de fàcil accés (fonts que estan al 

mig del poble o bé es pot fer servir qualsevol vehicle convencional), un valor de 1 a les de difícil accés (aquelles 

en les que per accedir-hi es necessita un vehicle tot terreny) i un valor de 2 on la seva accessibilitat és mitjana 

(fonts que es troben per camins de terra els quals no estan en tant mal estat com les de difícil accés). 

En el cas de l’aprofitament a nivell sociocultural les fonts més ben valorades són les més antigues i per això 

se’ls ha adjudicat una major puntuació (3), respecte les que no ho són tant que han rebut menors puntuacions 

(2 i 1), o les de nova creació (1). 

3.4 Ètica i sostenibilitat 

Durant la realització de l’estudi s’han dut a terme un seguit d’accions i s’ha treballat amb determinades 

substàncies que poden haver estat perjudicials per al medi ambient.  

En el laboratori s’ha treballat amb kits de camp els quals han generat residus líquids. Aquests s’han dipositat 

en els contenidors corresponents, els quals seran portats a gestors de residus autoritzats que s’encarregaran 

de la seva gestió, reduint o evitant al màxim l’impacte ambiental que aquests puguin causar. En aquesta zona 

de treball també s’han generat residus de paper que també s’han dipositat en el contenidor corresponent a 

l’espera de ser gestionats correctament.  

Pel que fa a les activitats de camp cal tenir en compte que el fet de caminar o circular amb un vehicle per la 

muntanya també provoca impactes ambientals com poden ser la compactació del sòl, el qual provoca una 

disminució de la retenció de l’aigua i, per tant, fa que augmenti l’escorrentia superficial i l’erosió.  

Les activitats antròpiques també malmeten la coberta vegetal, fet que fa que esdevingui una disminució de la 

diversitat vegetal perquè les plantes menys resistents desapareixen degut a la major dificultat d’arrelament.  

En el cas de la fauna, aquesta també es veurà afectada ja que un canvi en la vegetació així com també un 

augment del transit per camins poc freqüentats, provoca canvis d’hàbits faunístics, tot i així no es creu que 

l’afectació que s’hagi pogut causar a la flora i la fauna a la realització d’aquest estudi sigui important.  
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Així doncs, per mitigar l’impacte de les activitats de camp seria convenient fomentar el respecte cap el medi 

ambient, conscienciar a tothom de la significació de la conservació del sòl, la vegetació i la fauna i, finalment 

educar a les persones sobre la importància de la neteja i la recollida dels possibles residus que puguin generar 

(Suquet, 2016). 

4.RESULTATS i DISCUSSIÓ 

4.1 Resultats de la valorització de les fonts en funció de la seva hidrogeologia 

En funció de la tipologia hidrogeològica i l’abundància de fonts s’ha donat un pes a cadascuna d’elles tenint en 

compte aquests paràmetres. La majoria de les fonts estudiades es troben en materials cristal·lins i els seus 

fluxos són superficials.  

A través de l’anàlisi portat a terme s’ha 

pogut observar que les fonts del Terme 

Municipal de Sant Hilari Sacalm es 

distribueixen en 4 grups i es classifiquen 

en 6 tipologies diferents en funció de la 

seva hidrogeologia. Aquests es 

distribueixen entre les fonts que es troben 

en zones de falles regionals (19%, 5 fonts), 

les fonts que es troben en materials 

sedimentaris quaternaris (3,8% 1 font), les 

fonts construïdes per  a la captació de 

l’aigua d’escorrentia (7,7% 2 fonts) i les 

fonts que es troben en materials 

cristal·lins. Aquests últims es sub-

classifiquen en fonts en fractures (7,7%, 2 

fonts), fonts en materials alterats (57,7% 

15 fonts) i fonts relacionades amb dics 

(3,8%, 1 font). La major part de les fonts es 

localitzen en materials cristal·lins, essent 

les que es troben en materials alterats les 

que representen un percentatge superior. El següent grup més nombrós serien les que es troben en fractures 

regionals i, les fonts que es troben en materials sedimentaris quaternaris farien referència al grup amb un 

percentatge inferior. (veure figura 7). 

A nivell hidrogeològic la valoració de les fonts es presenta en la taula següent:  

 

 

 

 

Taula 5: Valoració patrimonial de les fonts en funció 

de la seva hidrogeologia 

HIDROGEOLOGIA 

Valor patrimonial Fonts 

1 

SHS035, SHS044, SHS052, SHS055, SHS057, 
SHS084, SHS101, SHS102, SHS110, SHS116, 
SHS125, SHS126, SHS127, SHS129, SHS130, 
SHS131, SHS140 

2 SHS026, SHS027, SHS029 

3 
SHS054, SHS056, SHS058, SHS059, SHS080, 
SHS120 

57% 

7,7% 
3,8% 

19,2% 

3,8% 
7,7% 

Classificació Hidrogeològica de les Fonts 

Materials cristal·lins: Fractures / Sauló o material alterat - Fluxos superficials (1a) / (1b)

Materials cristal·lins: Fractures / dics - Fluxos superficials (1a) / (1c)

Materials cristal·lins: Sauló o material alterat / Dics - Fluxos superficials (1b) / (1c)

Fractures regionals (2a)

Falles regionals / Quaternari - Al·luvial (2a) / (3a)

Drenatge superficial (Artificial) (4a)

Figura 7: Classificació hidrogeològica de les 26 fonts estudiades a Sant 
Hilari Sacalm. 
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4.2 Resultats de la valorització de les fonts en funció del cabal 

Gràcies a l’estimació de cabal realitzada es pot saber que les 26 fonts estudiades de Sant Hilari Sacalm tenen 

uns cabals força més baixos que la classificació de Meinzer (1923) (*). Aquestes fonts Hilarenques només es 

podrien classificar en les 3 últimes magnituds que aquesta proposa. És per aquest motiu que s’ha decidit 

elaborar una nova classificació amb uns rangs més baixos i adaptats a les nostres fonts (veure taula 4). 

Les fonts estudiades tenen cabals que oscil·len des dels 31,8ml/s (mínim) fins als 818,8ml/s (màxim). S'han 

diferenciat diferents categories per tal de classificar les fonts en funció del seu cabal. N’hi ha un total de 9.  

Les fonts corresponents a la categoria 1, són les fonts picants. Aquestes estan regulades per aixeta i, per tant, 

no ragen constantment. Per aquest motiu s’ha cregut convenient no calcular-hi el cabal.  

 

Gràfica 1: Classificació de les fonts estudiades en funció del seu cabal mitjà segons la classificació pròpia i la classificació de Meinzer 
(1923). 

Prop de la meitat de les fonts estudiades, les quals representarien el  42% aproximadament (11 fonts) tenen 

uns cabals corresponents a la categoria I (0-100ml/s). Pel que fa a les categories més altes, la VI (500-600ml/s), 

VIII (700-800ml/s) i IX (800-900ml/s) només es troba una font en representació de cadascuna d’elles. I, 

finalment, les categories intermitges, la II (100-200ml/s), III (200-300ml/s) i IV (300-400ml/s) estarien 

representades per 3 fonts en cadascuna (Veure taula 4). 

Amb tot, s’ha vist i l’expert Josep Masó ho ha corroborat, que hi ha força diversitat en quant el cabal i cada 

font té el seu propi. N’hi ha que brollen tot l’any (Font dels Abeuradors, Font del Gavatx), n’hi ha que ho 

deixen de fer en èpoques de sequera (Font de la Coma, Font de  la Formiga), n’hi ha que l’incrementen en 

èpoques de pluja (Font de l’Obach, ), n’hi ha que brollen per dos brocs (Font d’En Gurb, Font de Sant Daniel). 

En general la majoria de les fonts ragen durant tot l’any encara que hi pugui haver increments o disminucions 

de cabal (J. Masó, comunicació personal, 25 de gener de 2017). 

Les estimacions de cabal realitzades en aquest estudi han sigut puntuals i no s’ha fet un seguiment al llarg del 

temps de les possibles variacions que aquest pot tenir. Per això cal tenir present que són valors orientatius i 

que la resposta del cabal no només depèn de la intensitat de la precipitació i del tipus de sistema de flux sinó 

també de l’estat hídric del sòl i les propietats de la precipitació (Vilanova, 2004). 
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4.3Resultats de la valorització de les fonts en funció de l’anàlisi exploratòria 

Quan s’analitzen els resultats de l’anàlisi exploratòria de les aigües de les 26 fonts Hilarenques, es tenen en 

compte les característiques que marca el RD 140/2003, on s’estableixen els criteris sanitaris que han de 

complir les aigües de consum humà, i s’observa que en termes generals, els resultats mostren uns valors de pH 

que oscil·len entre els 6 i 8 exceptuant les fonts picants i la del ferro que tenen pH’s d’entre 5 i 6. Aquestes 

últimes restarien fora dels límits permesos, per aquest paràmetre, per a les aigües de consum humà segons el 

RD 140/2003.  En contraposició amb els valors de pH, les majors conductivitats es registren en les aigües de les 

fonts picants (entre 1300 i 1500µS/cm), la resta  en canvi , oscil·len entre 80 i 280 µS/cm aproximadament. Pel 

que fa a les temperatures varien d’entre 8°C i 14°C, essent les aigües amb més temperatura les de la Font Vella 

(13,70°C) i la Font del Ferro (13,10°C).  

L’alcalinitat té un gran interès pel que fa al coneixement de l’agressivitat o la tendència d’incrustació d’una 

aigua. S’entén per agressivitat el deteriorament en fred de diversos materials ocasionat per algunes aigües 

naturals. L’alcalinitat, però no actua sola, sinó que s’interrelaciona amb al pH i el diòxid de carboni lliure per a 

realitzar la seva acció (Orozco, 2004). A la taula (Annex pàg. B) de resultats s’observa l’alcalinitat de les fonts 

picants marquen una diferencia a l’alça respecte la resta de fonts, tenint uns valors de 1026,72mg HCO3
-
/L de 

Font de Sant Josep, 1098,72mg HCO3
-
/L de la Font de Santa Escolàstica i 1098,72mg HCO3

-
/L de la Font de Santa 

Teresa. 

Els valors obtinguts de clorurs, sulfats, nitrats, nitrits, amoni i sodi estarien molt per sota del límit establert en 

el RD 140/2003 per a les aigües de consum humà, tot i que en alguns casos hi ha fonts que es desmarquen de 

la resta amb uns valors lleugerament superiors a la majoria (Annex pàg. B).  

El contingut de Clorurs és superior en la font de la Formiga (SHS029) (61,69 mg Cl-/L), la font de Sant Joan 

(SHS055) (23,33 mg Cl-/L),  la font de l’Arç (SHS044) (16,79 mg Cl-/L), la font Vella (SHS120) (13,57 mg Cl-/L), i la 

font del Ferro (SHS080) (13,52 mg Cl-/L). La resta de fonts tenen uns valors de clorurs que no superen els 9 mg 

Cl-/L.  

En el cas dels sulfats els valors superiors corresponen a la font del Ferro (SHS080) (36,22 mg SO4
2-/L), a la font 

de la Casica de Cross (SHS130) (22,92 mg SO4
2-/L), a la font de la Crossa (SHS131) (22,92 mg SO4

2-/L), a la font 

de la Coma (SHS027) (22,22 mg SO4
2-/L), a la font de l’Obach (SHS052) (20,38 mg SO4

2-/L), a la font Freda dels 

Erols (SHS116) (19,53 mg SO4
2-/L) i a la font de les Illes (SHS129) (19,54 mg SO4

2-/L). Les altres tenen uns valors 

de sulfats inferiors a 15,7 mg SO4
2-/L.  

Pel que fa els nitrats les fonts que superen als valors de la majoria són la font de la Crossa (SHS131) (18,33 mg 

NO3
-/L), la font de la Formiga (SHS029) (14,57 mg NO3

-/L) i la font de l’Arç (SHS044) (13,61 mg NO3
-/L), si bé en 

cap cas superen el límit de potabilitat (50 mg NO3
-/L) . La resta de resultats no superen els 10,90 mg NO3

-/L. 

Les fonts amb major contingut en sodi són la font de Santa Teresa (SHS059) (79,57 mg Na+/L), la font de Santa 

Escolàstica (SHS058) (77,03 mg Na+/L), la font de Sant Josep (SHS056) (75,09 mg Na+/L) i la font de Sant Joan 

(SHS055) (24,87 mg Na+/L). La resta no superen els 15 mg Na+/L i, per tant, totes les fonts estudiades es troben 

dins els valors de potabilitat. 
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En el cas del fluor (F-), les fonts picants  són  les que tenen uns valors superiors a l’hora que sobrepassen els 

límits legals per a les aigües de consum humà (Límit legal pel F-: 1,5 mg/L), presentant concentracions de 2,34 

mg F-/L de la font de Santa Teresa (SHS059), d’1,61 mg F-/L de la font de Santa Escolàstica (SHS058) i 1,58 mg  

F-/L de la Font de Sant Josep (SHS056). La resta de fonts romandrien dins els límits legals donat que els seus 

valors en fluor no superen els 0,35 mg F-/L. 

Per la resta de paràmetres analitzats (Calci, fosfats, fòsfor total, magnesi, potassi, bromurs, el nitrogen total, el 

nitrogen orgànic, el carboni orgànic total (TOC) i el diòxid de silici), igual que en els casos anteriors, tenen 

valors força baixos i similars entre ells, exceptuant algunes fonts que es desmarquen de la resta i tenen valors 

més elevats. Al no aparèixer en el RD 140/2003 no cal tenir-los en compte a l’hora de valorar la potabilitat 

d’una aigua per al consum humà.  

Les fonts que destaquen pel contingut en calci són la font de Santa Escolàstica (SHS058) (285,69 mg Ca2+/L), la 

font de Santa Teresa (SHS059) (285,51 mg Ca2+/L) i la font de Sant Josep (SHS056) (231,63 mg Ca2+/L). Les 

altres mesures de calci són inferiors a 41 mg Ca2+/L). 

Els resultats de les mesures de magnesi són superiors en les fonts picants, igual que en el cas anterior: la font 

de Sant Josep (SHS056) (30,62 mg Mg2+/L), la font de Santa Teresa (SHS059) (28,65 mg Mg2+/L) i la font de 

Santa Escolàstica (SHS058) (27,79 mg Mg2+/L). Pel que fa a la resta de mesures no superen els 9,2 mg Mg2+/L. 

El contingut en potassi de les aigües analitzades és força baix. La majoria no superen els 3,1 mg K+/L a excepció 

de la font de l’Arç (SHS044) que en té 13,81 mg K+/L. 

Pel que fa al diòxid de silici, les fonts picants són, una vegada més, les més destacades. La font de Santa Teresa 

(SHS059) té un contingut de SiO2 de 30,88 mg SiO2/L), la font de Santa Escolàstica (SHS058) en té 27,67 mg 

SiO2/L i la font de Sant Josep (SHS056) 28,22 mg SiO2/L. 

En relació a la resta paràmetres (Nitrogen total, Nitrogen orgànic, Carboni orgànic total, Fosfats, Fòsfor total i 

bromurs), les aigües presenten unes concentracions molt baixes i homogènies, sense que cap font en destaqui 

per la seva presència. Tot i això es presenta el rang de valors màxims i mínims de cadascun dels paràmetres en 

forma de taula (Veure taula 6).  

Taula 6: Rang de valors màxims i mínims de diversos paràmetres. 

Paràmetre Unitats Valors Codi Font 

Nitrogen Total mg N/L 
Màxim 2,54 SHS029 

Mínim 0,036 SHS058 

Nitrogen 
orgànic 

mg N/L 
Màxim 0,19 SHS084 

Mínim 0 Diverses 

TOC mg N/L 
Màxim 4,95 SHS055 

Mínim 0,29 SHS058 

Fosfats mg P/L 
Màxim 0,058 SHS044 

Mínim 0,003 SHS052 

Fòsfor Total mg P/L 
Màxim 0,077 SHS116 

Mínim 0,001 SHS058 

Bromurs mg Br/L 
Màxim 0,123 SHS029 

Mínim 0,007 Diverses 
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Pel que fa a l’anàlisi hidroquímic de les aigües, segons els criteris de qualitat de l’aigua de consum humà 

especificats en el RD 140/2003, en el que s’estableix que una aigua es considerarà salubre i neta quan no 

contingui cap tipus de microorganisme, paràsit i substància en una quantitat o concentració que pugui suposar 

un risc per a la salut humana, i compleixi amb els requisits especificats (RD 140/2003). Així les aigües que 

provenen de les font picants no serien aptes per al consum humà ja que els seus valors de fluor són superiors 

als permesos. La resta, en canvi, es consideren aigües de qualitat per al consum humà. 

Així, s’ha atorgat un valor d’1 a les aigües no aptes per al consum humà (SHS056, SHS058 i SHS059) i un valor 

de 3 a la resta.  

4.4 Caracterització de l’aigua de les fonts.   

En funció del temps de transit que hagin tingut les aigües, i els materials pels quals han travessat, aquestes 

tindran unes característiques fisicoquímiques o unes altres. També, es podrà deduir algunes de les principals 

reaccions i processos modificadors que han sofert. Per això cal estudiar els paràmetres representats a 

continuació, els quals ajudaran a obtenir hipòtesis hidrogeològiques en relació als patrons de flux (Escuder, 

2009). 

A través del diagrama de Piper s’ha realitzat la classificació hidroquímica de les aigües i s’ha pogut observar 

que les mostres presenten, principalment, calci, pel que fa als cations tot i que en general, la proporció de 

magnesi i sodi pot ser també elevada. Tot i això, el que més les caracteritzen són els anions, fet que fa que es 

puguin classificar en tres grups: les aigües sulfatades, les clorurades i les bicarbonatades.  
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Figura 8: Diagrama de Piper que mostra la classificació hidroquímica de les aigües estudiades. 

 

Així, la representació de dades en el diagrama de Piper ha permès classificar les mostres en tres grups: 

a) Per una banda es troben les aigües sulfatades (cercle vermell) que correspondrien a les fonts SHS027, 

SHS052, SHS116, SHS129, SHS130 i SHS131. En aquest grup es troben aigües sulfatades càlciques 

(SHS129 i SHS131) i sulfatades sodico-càlciques (per exemple SHS052, SHS116) Aquestes fan referència 

a les fonts que brollen el flux subterrani-superficial i que estan en contacte amb sauló o material 

alterat, o bé que són fonts localitzades en fractures o properes a dics.  

b) Per una altra banda les mostres clorurades (cercle verd) corresponen als codis SHS044, SHS055 i 

SHS029. Les aigües d’aquest segon grup es classificarien com clorurades calcico-magnesiques o sodico-

càlciques. En aquest cas corresponen a la mateixa tipologia que l’anterior però els ions que hi 

predominen són els clorurs i els correspon un flux subterrani-superficial però circulen per material 

alterat i/o fractures (SHS44 i SHS55) o bé per fractures i/o dics (SHS029).  

c) Finalment, les mostres bicarbonatades (cercle blau) correspondria a les mostres següents: SHS026, 

SHS035, SHS054, SHS057, SHS084, SHS101, SHS102, SHS110, SHS120, SHS125, SHS126, SHS127 i 

SHS140.  Aquestes es classifiquen com a bicarbonatades càlciques (per exemple SHS054, SHS058, 

SHS059, SHS120, SHS057, SHS056 i SHS140), bicarbonatades  calcico-magnesiques (per exemple 

SHS26, SHS126, SHS080 i SHS110) i bicarbonatades sodico-càlciques (SHS127). En aquest grup hi ha 
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diferències pel que fa a la tipologia de fonts. La majoria d’elles són de la mateixa que els altres dos 

grups anteriors, però també hi ha fonts artificials de drenatge superficial, fonts en fractures regionals i 

fonts en materials quaternaris formant part d’un al·luvial.  

Per avaluar aquestes diferències s’ha analitzat el possible origen dels diferents ions. 

4.4.1 Sistema carbonatat 

El sistema carbonatat és el que defineix els factors que controlen la dissolució de la calcita (CaCO3) i l’estat en 

què es troba aquesta en dissolució, en funció del pH. En un sistema obert, a mesura que es va dissolent calcita 

va augmentant el pH i els bicarbonats (Figura 9a). Les línies ascendents del gràfic informen sobre la relació 

entre la pressió parcial del CO2 i el valor de pH i la concentració de bicarbonats. A una pressió parcial de CO2 

més baixa, major serà el valor de pH i menor la concentració de bicarbonats.  

Per contra, en un sistema tancat, l’aigua deixa d’estar en contacte amb l’atmosfera i la difusió del CO2 es fa 

més difícil. Per tant, arribarà un punt en què ja no es podrà dissoldre més calcita ja que s’haurà consumit tot el 

CO2. El gràfic que el representa és una línia descendent (Figura 9a), per sobre de la qual restarien les mostres 

saturades de calcita i per sota les que encara no han arribat a l’equilibri. Aquest segon cas és el que millor 

representa les mostres estudiades (Figura 9a) i, per tant, vol dir que no han arribat a l’equilibri, és a dir que són 

aigües poc evolucionades químicament.  

La relació entre el calci i el bicarbonat (Figura 9b) és aproximadament d’1:1, a excepció de dues mostres (Font 

de l’Obach (SHS052) i Font de les Illes (SHS129)) que no presenten bicarbonats. 
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Representant la relació entre el pH i la conductivitat elèctrica (Figura 9c) s’observa com la gran majoria de 

mostres ronden els 6 – 8 valors de pH respecte unes conductivitats elèctriques d’entre uns 50 i 250 µS/cm. Les 

fonts picants però, es desmarquen de la majoria tenint uns pH’s inferiors i unes conductivitats molt superiors a 

la majoria (1.200-1.500 µS/cm). 

Les fonts picants es troben en zones de fractura per on hi penetra el CO2 . Això fa que aquestes fonts estiguin a 

pressions parcials de CO2 més elevades que la resta de mostres i que els seus pH’s siguin més baixos, degut a 

l’acidesa aportada pel diòxid de carboni (Figura 9a). És per això que en el medi s’hi troben més substàncies 

dissoltes que no  pas en les altres mostres (Figura 9c).  

El CO2, que podria tenir un origen superficial o profund, reacciona amb l’aigua per formar àcid carbònic, el qual 

es dissocia en dos passos per produir l’ió carbonat i l’ió bicarbonat. Aquesta activitat a l’aigua depèn fortament 

del pH. A pH’s d’entre 6 i 8, l’ió dominant que resulta del procés de dissolució del CO2 a l’aigua és el bicarbonat 

tant en sistemes oberts com tancats (Vilanova, 2004). Un augment de la pressió del CO2 tendeix a incrementar 

l’alcalinitat i la concentració de l’ió Ca2+ i altres soluts (Stumm, 1996). Com més concentració de HCO3
- hi hagi 

significa que ha estat més en contacte amb el CO2 del sòl o bé que s’ha donat una dilució del gas.  

Figura 9: Camins de dissolució de la calcita (a), relació entre el calci i el bicarbonat (b), relació entre 
el pH i la conductivitat (c).  
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La relació entre el calci i els bicarbonats és propera a 1:1 (Figura 9b), fet que no es repeteix en el cas de la 

relació entre el sodi i els clorurs. L’esmentada relació 1:1 podria donar-se pels processos d’interacció entre la 

roca i l’aigua i la conseqüent dissolució dels minerals. La relació entre el sodi i els clorurs podria explicar-se pel 

fet que no s’està treballant amb aigua marina ni afectada per la dissolució d’halurs com l’halita (NaCl). Aquesta 

si que tindria una elevada concentració d’ions clorur i sodi i demostraria amb una relació 1:1. 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, la zona d’estudi esta formada majoritàriament per un medi granític. Quan 

el calci hi és present (i hi ha absència de CO2) es considera que prové en gran part de la dissolució de la calcita 

la qual es localitza preferentment en fractures o bé al sòl (Vilanova, 2004). Tot i això, de calcita n’hi ha molt 

poca donat el medi on es troben les fonts, i tal i com es pot veure en el gràfic 9a, la totalitat de les mostres es 

troben per sota de la línia de saturació. Això passa perquè les mostres que s’han estudiat provenen de fonts i 

tenen un temps de transit relativament curt. Així doncs, les aigües no han tingut temps d’arribar a l’equilibri i, 

per tant es tracta d’aigües poc evolucionades a nivell químic. Però en canvi les fonts picants estan gairebé 

saturades ja que romanen molt pròximes a la línia de saturació i la relació és d’aproximadament 1:1 entre el 

calci i els bicarbonats.  

L’augment del calci en les fonts picants respecte les aigües dolces no és tant elevat com el Mg i Na, això és 
degut al fet que el CO2 afavoreix que siguin predominantment els minerals silicatats, entre d’altres, els que 
contribueixen al quimisme de l’aigua (Vilanova, 2004). 
 
4.4.2 Sistemes silicatats  

En la Figura 10a s’observa que hi ha una major concentració de sodi que no pas de clorurs. En canvi en l’eix de 

les Y es representen valors negatius fet que implica una baixa concentració de calci respecte dels anions. En 

canvi, a la figura 10b, les mostres segueixen una relació 1:1. Aquesta podria produir-se perquè el contingut de 

calci i magnesi quedi compensat pels ions bicarbonats i sulfats.  
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En el cas de la figura 10b els resultats també mostren una relació d’aproximadament 1:1 menys el cas de les 

fonts picants que s’allunyen una mica d’aquesta relació.   

En les gràfiques del sistema silicatat, la majoria de les mostres segueixen una relació 1:1 (camí 3) exceptuant 

les fonts picants que s’acosten al camí 2 (Figura 10a). Es dedueix doncs una dissolució incongruent entre 

l’albita i la caolinita (silicats), a l’hora que també hi pot tenir lloc l’intercanvi catiònic les quals farien 

augmentar el contingut de calci i disminuir el de HCO3
-. En el cas de les fonts picants (SHS058 i SHS059) té lloc 

una dissolució de l’albita cap a montmoril·lonita i incrementa el ió Na+ però no els HCO3
-.  

 

 

 

Figura 10: Ca
2+

+Mg
2+

-CO3
2-

-HCO3-SO4 v. Na-Cl (meq/l (a), Ca+Mg v. SO4+HCO3+CO3 (meq/L), Na vs. Si (mmols/L). Camí 1: Dissolució 
incongruent de sanidina, incrementa el sodi i el bicarbonat disminueix i la seva relació és 1:2, però no afecta a les concentracions de 
calci i magnesi; Camí 2: Dissolució incongruent de l’albita cap a la  montmoril·lonita, incrementa el sodi però no el bicarbonat, i es 
produeix una disminució de magnesi; Camí 3: Dissolució incongruent de l’albita cap a la caolinita, la relació entre el sodi i el 
bicarbonat és 1:1; Camí 4: Intercanvi catiònic, el calci disminueix i el sodi incrementa; Camí 5: Intercanvi catiònic invers, incrementa el 
calci i disminueix el sodi (Veure llegenda Figura 8). 

Figura 10: Na
+
 vs. F

-
 (meq/L). 
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Fent referència a la Figura 11 que mostra la relació entre el sodi i el fluor, quan es té el fluor dissolt (el qual pot 

tenir diversos orígens) la presència de fluorita (CaF2) és la responsable que aquest estigui en solució o no, ja 

que la fluorita és el mineral menys soluble que conté fluor. En el medi de seguida hi ha presència de calci que, 

juntament amb la fluorita  el calci precipita molt ràpid. És a dir, per a que hi hagi presència de fluor en l’aigua, 

aquesta ha de ser pobre en calci. Si es dona aquesta premissa el que es troba és el sodi.  

 

A l’hora de representar el sodi i el fluor (Figura 11) i el fluor i el 

calci (Figura 12), s’observa com les relacions són inverses. A 

mesura que augmenta el fluor també augmenta el sodi i, en canvi, 

a més calci, menys fluor. Tot i això, en ambdues gràfiques les 

fonts picants són les que tenen una major concentració 

d’aquestes espècies i per aquest motiu queden apartades de la 

resta. Pel que fa a la representació del fluor i el calci, les fonts 

picants resten per sobre de la línia d’equilibri de la fluorita (CaF2) 

ja que presenten una sobresaturació per la seva elevada 

concentració en calci.  

 

A la Figura 13 es mostra la relació 

entre Na/Ca i els bicarbonats. En 

termes generals les mostres d’aigua 

tenen majoritàriament més calci 

que sodi ja que els valors són més 

petits que 1. Si s’observen les fonts 

picants, una vegada més, queden 

apartades de la majoria i mostren 

un clar major contingut en 

bicarbonats i una baixa relació de 

Na/Ca. 

Figura 12: F
-
 vs. Ca

2+
 (mmol/L).  Veure 

llegenda de la Figura 8. 

Figura 11: Na
+
 vs. F

-
 (meq/L). 

Figura 13. Na
+
/Ca

2+
 vs. HCO3

-
 (meq/L). 
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Tal i com es pot veure a la figura 14 els ions sodi i clorurs no estan relacionats entre ells. I, en general, les 

mostres tenen una proporció més alta de sodi que de clorurs. 

 

 

 

4.4.3 Clorurs i sulfats 

Els clorurs són elements conservatius que poden venir de la dissolució de silicats. Són utilitzats per avaluar si el 

temps de transit de l’aigua és llarg ja que són difícils de dissoldre, així com també per provar la dinàmica de 

l’aigua als aqüífers (cabal, recàrrega, filtració) (Vilanova, 2004). 

A la següent Figura 15 s’hi representen els clorurs respecte els sulfats. S’aprecien dos grups de mostres que 

són els mateixos que s’observaven al diagrama de Piper (Figura 7), un d’ells correspon a les mostres més 

sulfatades (grup superior) i l’altre són més clorurades (grup inferior). Es dedueix doncs, que no hi ha relació 

entre els dos grups. 

 

Figura 125: SO4/Cl v. Cl (meq/L). 

  

 

Figura 114: Na
+
 v. Cl

-
 (meq/L) 
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La Figura 16b representa la situació geogràfica de les fonts en UTM, és a dir, una relació espacial. Aquest 

informa que les aigües amb una proporció més alta de sulfats estan agrupades en una zona (part superior) i les 

aigües amb una proporció més alta de clorurs estan en una altra (part inferior).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

En vista del Figura 16 es dedueix que no hi ha relació entre els dos grups (clorurs i sulfats), un d’ells les mostres 

són més sulfatades (grup superior) i en l’altre són més clorurades (grup inferior).  

Segons el mapa de situació UTM (gràfic 16b) i observant la geologia de les mostres sulfatades es comprova que 

totes elles estan relacionades amb falles regionals, o es troben al límit entre dos materials o bé coincideixen 

les dues coses, exceptuant la SHS129 que no compleix cap dels dos requisits citats i totes elles es troben en un 

medi de leucogranits. Pel que fa les mostres clorurades, les possibles fractures que hi poden haver sembla que 

són menys significatives i el medi té un caràcter granodiorític.  

Per tant, les fonts que tindrien un valor superior (3) per les seves característiques fisicoquímiques serien les 

clorurades i les sulfatades ja que d’elles se n’extreu que tenen temps de trànsit més llarg i, per tant, són més 

evolucionades químicament. En canvi les bicarbonatades se’ls ha adjudicat un valor d’1 perquè es consideren 

poc evolucionades i de poc valor, amb l’excepció de les fonts picants que també se’ls hauria atorgat un valor 

de 3. 

4.5Resultats de la valorització de les fonts en funció del seu valor sociocultural 

Per accedir a la majoria de fonts i utilitzant els camins aptes per a la circulació de vehicles, s’ha vist que no s’hi 

pot arribar amb un vehicle convencional sinó que es requereix un vehicle adaptat a la muntanya ja que hi ha 

forts pendents, el terreny és força irregular amb diferents mides de pedres i sovint hi ha presència de sots més 

o menys pronunciats. A més si s’hi circula en dies de pluja o neu el risc de lliscament augmenta. Els trams més 

planers, a vegades són camins compartits amb les rutes a peu ja marcades i la circulació de vehicles. 

En funció del grau de dificultat a l’hora d’accedir a les diferents fonts estudiades i de la major o menor 

presència d’infraestructures als voltants de les fonts, se’ls ha adjudicat una puntuació més alta o més baixa, 

donant un valor de 3 a les fonts de fàcil accés, un valor de 1 a les de difícil accés i un valor de 2 on la seva 

accessibilitat és mitjana. 

 

Figura 16: Mapa de situació. Llegenda: cercle 

verd, sulfats; i cercle taronja, clorurs 
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A la vora de totes les fonts, en Josep Masó té cura que hi hagi zones 

de descans (veure imatge 1) per a poder reposar i gaudir de la 

tranquil·litat de la zona, tot escoltant el cant dels ocells o el cant de 

les fonts. En el cas que aquestes zones no hi siguin o estiguin 

malmeses pot ser degut a l’acció del pas del temps o a la massiva 

presència dels senglars.  

 

 

 De les 26 fonts visitades n’hi ha 3 que compten amb una major 

infraestructura. Aquestes són la Font de l’Arç (SHS044), la Font de 

Sant Roc (SHS057) i la Font d’En Gurb (SHS110). Tal i com es veu a la 

imatge 2 hi ha taules, bancs i papereres on s’hi pot passar la tarda i 

assaborir un deliciós berenar, al mateix temps que es té cura de no 

embrutar els boscos tant preuats. 

 

 

Pel que fa a les infraestructures, s’ha valorat amb la màxima puntuació (3) a les fonts que disposen de zones 

de pícnic, i amb 2 punts les que només tenen zones de descans.  

Finalment, també s’ha considerat l’aprofitament de les fonts, cosa que fa que adquireixin un caràcter especial 

respecte les altres. La majoria de les fonts estudiades brollen aigua bicarbonatada o bé aigua sulfatada. Tot i 

això cal remarcar les deus amb aigües mineromedicinals com és el cas de les fonts picants i la Font del Ferro 

(SHS080) (Casacuberta, 2016). Aquesta última, de caràcter ferruginós, és una de les fonts més controlades a 

nivell bacteriològic i microbiològic ja que és una de les més freqüentades pels visitants i habitants de Sant 

Hilari Sacalm (Cat, 1989). La Font de Sant Josep (SHS056), la més antiga de les Fonts Picants, és la més indicada 

per a guarir malalties de caràcter renal com pot ser la gota. La Font de Santa Escolàstica (SHS058) té propietats 

curatives per a les malalties de l’estómac. Les propietats de les aigües de la Font de Santa Teresa (SHS059) 

tenen efectes curatius per a les malalties d’origen hepàtic. En el cas de les aigües de la Font de Sant Joan són 

recomanades per els casos de dispèpsia i gastràlgia. La Font Vella és coneguda com la més representativa per 

la bona qualitat degut a la seva lleugera mineralització (Casacuberta, 2016). Segons l’expert Josep Masó, es 

coneix que la Font d’En Gurb (SHS110) té més de 500 anys. I la Font de l’Arç (SHS044) té un vas on hi cau 

l’aigua que brolla de la font. Si es treu l’aigua d’aquest vas, la font deixa de rajar (J. Masó, comunicació 

personal, 25 de gener de 2017). 

Gràcies a totes aquestes propietats, la població ha fet ús, i encara ara, d’aquests espais i de les aigües 

d’aquestes fonts amb finalitats ben diverses. Des del simple gest de treure’s la set fins a finalitats curatives, 

passant per agrupar-se prop de les fonts per a la celebració de festes o gaudir de la calma (Iborra, 2005). 

Per tot això s’ha valorat amb la màxima puntuació (3) les fonts que tenen alguna de les característiques citades 

en el paràgraf anterior, i amb una puntuació d’1 les que no. 

Imatge 1: Font del Vern. Font: Pròpia 

Imatge 2: Font d’En Gurb. Font: Pròpia.  
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A continuació es presenta una taula resum amb la valorització patrimonial de les fonts.  

Taula 7: Taula resum de la valorització patrimonial de cada paràmetre. Llegenda: *, en el cas de les aigües de les fonts picants, tot i ser bicarbonatades són molt més evolucionades que la resta 
i per aquest motiu s’han considerat amb la màxima puntuació pel paràmetre d’hidroquímica. 

Valor d’interès patrimonial 

Codi 
Font 

Topònim Hidrogeologia 
Cabal 
(ml/s) 

Potabilitat Hidroquímica Infraestructures Accessibilitat Sociocultural Puntuació 

SHS026 Font de la Cau 1a/1c 244,5 Apte Bicarbonatada Zona de descans Difícil   11 

SHS027 Font de la Coma 1b/1c 319,1 Apte Sulfatada Zona de descans Difícil   14 

SHS029 Font de la Formiga 1a/1c 43,7 Apte Clorurada Zona de descans Difícil Entorn 14 

SHS035 Font de la Pradella 1a/1b 50,8 Apte Bicarbonatada Zona de descans Difícil   11 

SHS044 Font de l'Arç 1a/1b 244,5 Apte Clorurada Zona de pícnic Difícil Antiga  16 

SHS052 Font de l'Obach 1a/1b 818,8 Apte Sulfatada Zona de descans Mitjà   16 

SHS054 Font de Sant Daniel 2a/3a 528 Apte Bicarbonatada Zona de descans Fàcil   15 

SHS055 Font de Sant Joan 1a/1b 84,3 Apte Clorurada Zona de descans Fàcil   15 

SHS056 Font de Sant Josep 2a Aixeta No apte Bicarbonatada* Zona de descans Fàcil Ús turístic 17 

SHS057 Font de Sant Roc 1a/1b 223,9 Apte Bicarbonatada Zona de pícnic Mitjà   13 

SHS058 Font de Santa Escolàstica 2a Aixeta No apte Bicarbonatada* Zona de descans Fàcil Ús turístic 17 

SHS059 Font de Santa Teresa 2a Aixeta No apte Bicarbonatada* Zona de descans Fàcil Ús turístic 17 

SHS080 Font del Ferro 2a 44 Apte Bicarbonatada Zona de descans Fàcil Ús tradicional 16 

SHS084 Font del Gavatx 1a/1b 75,9 Apte Bicarbonatada Zona de descans Difícil   11 

SHS101 Font del Vern 1a/1b 75,9 Apte Bicarbonatada Zona de descans Difícil   11 

SHS102 Font dels Abeuradors 1a/1b 76,7 Apte Bicarbonatada Zona de descans Fàcil   13 

SHS110 Font d'En Gurb 1a/1b 50,4 Apte Bicarbonatada Zona de pícnic Difícil Antiga 14 

SHS116 Font Freda dels Erols 1a/1b 35,1 Apte Sulfatada Zona de descans Mitjà   14 

SHS120 Font Vella 2a 129 Apte Bicarbonatada Zona de descans Fàcil Ús industrial 16 

SHS125 Les Fontiques de can Pla 1a/1b 31,8 Apte Bicarbonatada Zona de descans Difícil   11 

SHS126 Font de l'Andreu 4a 98,2 Apte Bicarbonatada Zona de descans Difícil  Nova 10 

SHS127 Font de l'Albert 4a 176,7 Apte Bicarbonatada Zona de descans Difícil Nova 10 

SHS129 Font de les Illes 1a/1b 712,7 Apte Sulfatada Zona de descans Difícil   15 

SHS130 Font de la Casica de Cross 1a/1b 388,6 Apte Sulfatada Zona de descans Difícil Nova 14 

SHS131 Font de la Crossa 1a/1b 156,4 Apte Sulfatada Zona de descans Difícil Nova 13 

SHS140 Font d'en Joel 1a/1b 357,3 Apte Bicarbonatada Zona de descans Difícil Nova 12 
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A cadascun dels paràmetres se’ls ha valorat numèricament i colorimètricament. Per tant, a les caselles de color 

verd els correspon una puntuació de 3, les caselles de color taronja valen 2 punts i les de color vermell només 

en valen 1. 

Un cop s’han puntuat les fonts en funció dels criteris exposats anteriorment en cada apartat, s’ha procedit a 

fer la suma de punts, els resultats de la qual es mostra en la taula 7 anterior. Les més ben valorades tenen una 

puntuació de 17 i són la Font de Sant Josep (SHS056), la Font de Santa Escolàstica (SHS058), la Font de Santa 

Teresa (SHS059), les fonts picants. Les seguirien, amb 16 punts la Font del l’Arç (SHS044), la Font de l’Obach 

(SHS052), la Font del Ferro (SHS080) i la Font Vella (SHS120). A continuació, amb una puntuació de 15 s’hi 

situen la Font de Sant Daniel (SHS054), la Font de Sant Joan (SHS055), i la Font de les Illes (SHS129). Aquests 

tres grups de fonts són les que presenten, en general, un valor sociocultural més alt, així com a nivell 

hidroquímic.  

Seguidament es troben fonts com la Font de la Coma (SHS027), la Font de la Formiga (SHS029), la Font d’en 

Gurb (SHS110), la Font freda dels Erols (SHS116), la Font de la Casica de Cross (SHS130), la Font de la Crossa 

(SHS131) i la Font d’en Joel, entre d’altres, que obtenen puntuacions intermèdies. En alguns casos, són fonts 

noves, poc evolucionades hidroquímicament, tenen cabals baixos, o un difícil accés.  

Finalment, en darrera posició i amb una puntuació de 10 es troben la Font de l’Andreu (SHS126) i la Font de 

l’Albert (SHS127). En aquest cas, el fet que es tractessin de fonts noves i de tipus artificial, ha suposat una 

puntuació inferior en la seva valorització a nivell patrimonial. 

Les fonts amb una alta valoració patrimonial corresponen a aquelles que estan millor puntuades en la majoria 

dels paràmetres estudiats. En canvi, les fonts que reben una puntuació més baixa succeeix tot el contrari. Tot i 

això, totes les fonts estudiades en aquest treball són aptes per a ser visitades i per fer-ne un bon ús, ja sigui 

per beure com per finalitats medicinals.  

6.CONCLUSIONS 

The analysis of the collected data allowed the classification of the 26 springs according to their different 

parameters into 4 main groups and 6 types, depending on the geology and the hidrogeology. 

Discharge was attempted to be measured with the Meinzer classification (1923), but value ranks resulted too 

high, so adjustments were made and a new classification was elaborated that fitted with the obtained values. 

At most springs, discharge was notably low, ranking between 0-100ml/s. 

Hidrochemistry reports three different types of waters: sulfated, chlorinated and bicarbonated. The two first 

groups refer to more chemically evolved waters with longer flowing time in contrast with bicarbonated waters. 

The resulting chemistry reveals that most of them are waters fit for human-consumption, except for sparkling 

springs (SHS056, SHS058, SHS059) which cannot be deemed as so given their high content in fluoride.  

As to the parameters related to the surroundings, it is concluded that almost half of the springs are in areas 

with difficult access, and adapted vehicles are necessary. As to infrastructure, all springs were equipped with 

seats and only three (SHS044, SHS057, SHS110) were equipped with picnic areas. Some of the springs were 

given extra value thanks to factors like historical value (SHS110), medicinal properties (sparkling springs), 

ferruginousness (SHS080) or for being of remarkably high quality (la Font Vella). 
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Finally, about the sociocultural parameter, the results show the best valorated springs coincide with the more 

used ones by the citizen. 
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ANNEX 
A continuació es presenta la taula dels resultats obtinguts al llarg de les tres campanyes de camp. 

 

Taula 8: Resultats de les analítiques realitzades al camp. (*)Límit legal segons el RD140/2003per al que s’estableixen els criteris sanitaris 
de qualitat de l’aigua de consum humà. 

Codi Font Topònim   pH Tº O2 Dissolt EC Cabal 

      

 
ºC mg/l % µS/cm-1 ml/seg 

    Límit* 6,5-9,5 
 

5 
 

2.500 a 20º 

 SHS026 Font de la Cau 
 

6,67 9,50 8,22 80,0 162,3 244,5 

SHS027 Font de la Coma 
 

6,96 10,40 9,03 83,0 84,4 319,1 

SHS029 Font de la Formiga 
 

6,30 10,70 6,40 63,9 324 43,7 

SHS035 Font de la Pradella 
 

6,10 9,70 3,93 30,4 137,4 50,8 

SHS044 Font de l'Arç 
 

6,36 9,00 6,45 60,1 164,8 244,5 

SHS052 Font de l'Obach 
 

7,12 12,00 10,09 103,5 53,4 818,8 

SHS054 Font de Sant Daniel 
 7,16 11,30 9,30 94,7 171,5 528,0 

SHS055 Font de Sant Joan 
 

6,40 9,60 8,31 80,9 198,5 84,3 

SHS056 Font de Sant Josep 
 

5,70 11,00 0,76 7,6 1309 Aixeta 

SHS057 Font de Sant Roc 
 

6,34 10,80 8,58 85,8 121,5 223,9 

SHS058 Font de Santa Escolàstica 
 

5,60 10,00 0,37 36,0 1389 Aixeta 

SHS059 Font de Santa Teresa 
 

5,72 9,30 0,59 6,5 1451 Aixeta 

SHS080 Font del Ferro 
 

5,70 13,10 1,21 12,6 258 44,0 

SHS084 Font del Gavatx 
 

6,24 9,90 5,50 53,8 94,4 75,9 

SHS101 Font del Vern 
 

6,30 10,00 6,20 68,1 147 75,9 

SHS102 Font dels Abeuradors 
 

6,60 9,70 6,34 61,8 92,1 76,7 

SHS110 Font d'En Gurb 
 6,60 10,00 6,80 67,3 114,5 50,4 

SHS116 Font Freda dels Erols 
 

6,80 10,00 9,75 95,7 57,6 35,1 

SHS120 Font Vella 
 

7,40 13,70 7,93 85,1 277 129,0 

SHS125 Les Fontiques de can Pla 
 

6,60 10,40 7,92 78,0 107 31,8 

SHS126 Font de l'Andreu 
 

7,50 8,10 9,95 93,5 112 98,2 

SHS127 Font de l'Albert 
 

7,16 8,70 9,62 91,7 80,5 176,7 

SHS129 Font de les Illes 
 

7,40 9,90 10,04 98,1 51 712,7 

SHS130 Font de la Casica de Cross 
 

7,47 11,60 10,16 103,0 62,4 388,6 

SHS131 Font de la Crossa 
 

7,90 11,90 10,43 106,4 112,9 156,4 

SHS140 Font d'en Joel 
 

7,12 10,60 8,42 84,4 161,5 357,3 

 

 

La següent taula 9 mostra els resultats de les analítiques realitzades als laboratoris.



B 
 

Taula 9: Resultats de les analítiques realitzades als laboratoris. (*)Límit legal segons el RD140/2003 per al que s’estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de 
consum humà. 

Codi Font Topònim   Alcalinitat SO4 NO3 NO2 NH4 PO4 PT Ca Mg K Cl Br F Na TOC TN Norg SiO2 

       mg/L 
 

mg/L 
 

mg/L 
 

mg/L  mg/L 
 

mg/L 
 

mg/L  mg/L  mg/L 
 

mg/L mg/L 
 

mg/L 
 

mg/L 
 

mg/L 
 

mg/L 
 

mg/L 
 

mg/L  mg/L 

    Límit*   250 50 0,5 0,5     
 

30-50   250   1,5 200         

SHS026 Font de la Cau   90,72 8,57 2,11 0,01 0,003 0,05 0,019 21,61 6,29 0,78 5,46 0,066 0,11 8,63 0,64 0,43 -0,05 8,637 

SHS027 Font de la Coma   18,72 22,22 7,75 0,01 0,003 0,08 0,047 9,61 1,98 0,75 4,57 0,007 0,15 8,63 2,98 1,94 0,18 11,37 

SHS029 Font de la Formiga   71,52 7,34 14,57 0,01 0,003 0,06 0,017 40,55 8,68 1,18 61,69 0,123 0,19 14,53 0,69 2,54 -0,76 13,32 

SHS035 Font de la Pradella   42,72 13,22 10,85 0,01 0,003 0,07 0,025 14,67 3,56 0,19 8,79 0,061 0,08 11,19 1,01 1,85 -0,61 10,98 

SHS044 Font de l'Arç   52,32 8,94 13,61 0,01 0,005 0,18 0,067 14,58 3,72 13,81 16,79 0,065 0,08 10,44 1,53 2,33 -0,75 11,03 

SHS052 Font de l'Obach   0,00 20,38 9,15 0,01 0,013 0,01 0,016 5,22 0,84 0,63 3,87 0,007 0,07 7,39 0,75 2,17 0,09 7,725 

SHS054 Font de Sant Daniel   107,52 4,35 1,36 0,01 0,003 0,05 0,024 26,61 3,85 0,72 5,45 0,045 0,20 11,78 0,78 0,37 0,06 9,478 

SHS055 Font de Sant Joan   83,52 5,25 3,42 0,01 0,003 0,04 0,036 21,92 2,42 0,94 23,32 0,053 0,19 24,87 4,95 0,90 0,13 6,16 

SHS056 Font de Sant Josep   1026,72 6,94 0,07 0,01 0,003 0,05 0,018 231,63 30,62 3,04 6,67 0,007 1,58 75,09 0,33 0,05 0,03 28,22 

SHS057 Font de Sant Roc   69,12 2,16 3,68 0,01 0,003 0,06 0,023 18,94 2,19 0,74 4,99 0,064 0,19 8,13 0,43 0,65 -0,19 10,28 

SHS058 Font de Santa Escolàstica   1098,72 7,32 0,07 0,01 0,007 0,03 0,001 285,70 27,79 2,93 7,40 0,007 1,61 77,03 0,30 0,04 0,01 27,67 

SHS059 Font de Santa teresa   1098,72 7,69 0,07 0,01 0,014 0,08 0,009 286,51 28,64 2,99 7,84 0,007 2,34 79,57 0,34 0,04 0,01 30,88 

SHS080 Font del Ferro   85,92 36,22 0,02 0,01 0,333 0,01 0,018 25,97 7,85 0,44 13,51 0,087 0,11 15,99 0,96 0,36 0,09 7,936 

SHS084 Font del Gavatx   49,92 6,71 0,07 0,01 0,003 0,03 0,016 9,71 2,27 0,45 4,91 0,055 0,17 9,73 3,83 0,21 0,19 15,48 

SHS101 Font del Vern   81,12 4,36 2,62 0,01 0,003 0,02 0,008 18,10 4,01 0,59 6,19 0,058 0,12 11,57 1,58 0,49 -0,11 13,41 

SHS102 Font dels Abeuradors   52,32 8,13 0,07 0,01 0,003 0,10 0,034 9,43 2,54 0,40 7,17 0,060 0,17 14,28 0,61 0,08 0,05 14,81 

SHS110 Font d'En Gurb   57,12 5,26 6,08 0,01 0,003 0,03 0,019 12,49 4,09 0,44 4,52 0,062 0,18 8,94 0,99 0,62 -0,76 10,63 

SHS116 Font Freda dels Erols   9,12 19,53 2,07 0,01 0,068 0,20 0,077 5,45 1,76 0,45 5,64 0,007 0,06 7,50 1,08 0,64 0,12 10,57 

SHS120 Font Vella   133,92 15,66 5,27 0,01 0,003 0,02 0,008 38,16 9,13 1,12 13,57 0,007 0,17 12,92 0,69 0,99 -0,20 9,352 

SHS125 Les Fontiques de can Pla   42,72 9,43 2,05 0,01 0,003 0,12 0,045 11,04 2,40 0,43 6,29 0,051 0,10 10,43 0,76 0,43 -0,04 13,45 

SHS126 Font de l'Andreu   61,92 5,37 0,70 0,01 0,003 0,04 0,026 13,61 3,05 0,79 5,19 0,054 0,13 9,09 3,25 0,36 0,19 10,27 

SHS127 Font de l'Albert   47,52 2,72 0,07 0,01 0,003 0,02 0,020 8,82 1,62 0,64 5,18 0,051 0,13 9,96 2,64 0,15 0,13 12,89 

SHS129 Font de les Illes   0,05 19,54 2,95 0,01 0,048 0,01 0,022 5,07 1,22 0,53 5,88 0,007 0,10 6,03 3,72 0,87 0,16 8,01 

SHS130 Font de la Casica de Cross   9,12 22,92 2,60 0,01 0,042 0,03 0,023 8,46 1,52 1,55 5,81 0,007 0,20 6,49 1,45 0,76 0,13 8,02 

SHS131 Font de la Crossa   35,52 22,92 18,33 0,01 0,006 0,02 0,014 20,87 2,15 1,41 5,03 0,050 0,34 7,78     -4,15 7,757 

SHS140 Font d'en Joel   95,52 6,15 2,87 0,01 0,003 0,02 0,014 24,15 4,40 0,66 4,95 0,062 0,15 9,47 0,51 0,53 -0,13 10,09 



C 
 

Mostra de la plantilla de camp. 

 

Localització de la font                                                                                                             Núm. fitxa:  

Codi:  Topònim:  

UTM-X:  
 

UTM-Y:  
 

UTM-Z: 

Situació:  
 

Accessibilitat:  

Característiques de la zona:  

Dades de la visita 
Estat de la Font:  

Data: 
 
 

Tècnic: Materials:  
 

Tipus de font:  
 
 
 

Aqüífer:  

Tipus hidrogeològic: 
 

Paràmetres fisicoquímics  
Cabal 
(ml/s) 

pH 
(6,5-9,5) 

Tº O2 Dissolt Potencial 
redox 

EC 
(2.500µS/ 
cm

-1
 a 20º) 

Gust 

       

 


