
14. La Font Trobada
Situada a Cal Bassacs abasteix d'aigua als horts de la zona 
gràcies al viver que hi ha sota seu. 

5. La Font Trobada
Situada a Cal Bassacs abasteix d'aigua als horts de la zona 
gràcies al viver que hi ha sota seu. 

8. La Font dels Roures
Situada a Cal Bassacs, sota el barri de la Font dels Tòrracs, 
ofereix un bon espai amb taules i cadires. 

15. La Font de Cal Pequenyo
La Font de Cal Pequenyo es troba ben a prop dels horts vora 
la riera d'Olvan o de la riba. La casa que hi té a prop li dóna el 
nom. 

14. La Font dels Dipòsits
La Font dels dipòsits se situa al parc infantil, a l'extrem sud 
dels carrers Pedret i Cadí, a pocs metres dels dipòsits d'ai-
gua municipal. La ubicació de la font permet tenir una vista 
panoràmica de la part baixa de Gironella.

7. La Font del Tirai
La Font del Tirai s'ubica vora la carretera que connecta Giro-
nella i Cal Bassacs, la C-16z, on antigament hi passava l'antic 
Carrilet.

13. La Font de Cal Gibert
La Font de Cal Gibert s'ubica a la zona oest del Cap del Pla, 
entre el carrer Pedraforca i la C-16z.

6. La Font de Cal Feliu
La Font de Cal Feliu s'ubica sota el carrer que li dóna el nom i 
fou l'abastament d'aigua dels habitatges de l'àrea.

12. La Font de Ca la Manuela
La Font de Ca la Manuela és entre la carretera que es dirigeix 
cap a Berga i el riu Llobregat, davant la casa que li dóna el nom.

11. La Font del Balç
La Font del Balç és al costat del bar que adopta el mateix nom. 
És molt a prop de Gironella, malgrat pertany al municipi de 
Casserres. El seu nom prové de la seva situació vora el balç. .

2. La Font de l'Ermita

La Font de L'Ermita s'ubica sota el camí asfaltat de l'Ermita, a 
pocs metres del revolt de Ca l'Andal -des de les Eres. Vora la 
font, s'hi conserva també l'antic safareig que abastia la zona. 

1. La Font del Paco
La Font del Paco s'ubica vora la llera dreta del riu Llobregat, 
entre l'inici del Pont Vell i el local del Blat. És una font de 
d'estructura contemporània que substitueix l'aspecte anteri-
or.

10. La Font de Cal Forroll
La Font de Cal Forroll se situa a un clot. És la font de l'antiga 
masia que es documenta des de l'època medieval. 

4. La Font de Cal Pere Vell
La Font de Cal Pere Vell s'ubica sobre la llera esquerra del riu 
Llobregat, davant de la fàbrica tèxtil de Cal Bassacs, que va 
obrir l'any 1868 i a sota de la casa de Cal Pere Vell. 

3. La Font de Cal Ramons
La Font de Cal Ramons s'ubica a un extrem d'una parcel·la no 
urbanitzada, al costat d'una petita rasa, pujant per les escales, 
a la urbanització de Cal Ramons entre els carrers Serres de 
Biure i Pla de Corbera. 

16. La Font del Cuc
La Font del Cuc s'ubica a un clot d'un extrem del carrer Olvan 
Alt, baixant del carrer Padró. S'hi accedeix a través d'unes es-
cales estretes. 

9. La Font dels Tòrracs
La Font dels Tòrracs es troba al nord-oest, sota el torrent del 
Tòrracs, que li atribueix el nom. 
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La ruta de les fonts de Gironella és un recorregut circular 
a través de les fonts que antigament abastien als vilatans 
i vilatanes del recurs natural de l'aigua. Algunes fonts 
comptaven amb entorns naturals al voltant que permetien 
que les famílies, no només omplissin els càntirs, sinó que 
també hi passessin tardes de diumenge descansant de 
l'activitat setmanal. 
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1. FONT DEL PACO 7. FONT DEL TIRAI - 3,65km 13. FONT DE CAL GIBERT - 8,25km

2. FONT DE L'ERMITA - 0,6km

9. FONT DELS TÓRRACS - 4,75km

8. FONT DELS ROURES - 4,25km 14. FONT DELS DIPÒSITS - 8,95km

3. FONT DE CAL RAMONS - 1,45km

10. FONT DE CAL FORROLL - 6,55km

15. FONT DEL CUC - 9,55km

4. FONT DE CAL PERE VELL - 2,35km

11. FONT DEL BALÇ - 7,05km

16. FONT DE CAL PEQUEÑO - 9,78km

5. FONT TROBADA - 3,05km

6. FONT DE CAL FELIU - 3,35km 12. FONT DE CA LA MANUELA - 7,95km


