Una font natural és un raig d’aigua
subterrània que brolla de la terra
cap a la superfície de manera
natural.
Sinònims: deu, aiguaneix, manantial, naixament, surgència,
brollador, ullal, ull, bullidor, degotall.

L’objectiu d’aquest decàleg és disposar de la
informació sobre les accions que poden posar en
perill i sobre les que poden actuar en favor de la
conservació de les fonts naturals.
Font del Prat del Gespador a la Pobla de l’Illet.

Fonts naturals
de Catalunya

Per preservar o recuperar una font cal tenir presents
els següents objectius fonamentals:
• Mantenir o millorar la qualitat de l’entorn.
• Potenciar l’ús públic i l’interès turístic, cultural
i didàctic.
• Reduir o eliminar els impactes causats per
obres o construccions.
Fonts del Llobregat
a Castellar de N’Hug

Decàleg de bones
pràctiques

Cal tenir en compte que abans d’actuar en una
font, i en funció de la titularitat de l’indret on està la
font, cal sol·licitar:
•
•

Permisos al propietari.
Autorització d’activitat en domini públic hidràulic
i en zona de policia de lleres a l’administració
competent (Agència Catalana de l’Aigua o
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre).

En qualsevol cas, és recomanable demanar els
permisos pertinents a l’Ajuntament.

DECÀLEG
DE BONES PRÀCTIQUES
1. Retirada de residus urbans.
2. Aclarida selectiva d’espècies vegetals
exòtiques.
3. Plantació de vegetació autòctona.
4. Senyalització de respecte dels elements
naturals i culturals de les fonts (fauna,
flora, afloraments de roques i patrimoni
històric).
5. Senyalització sobre la prohibició
d’abocar deixalles i d’alliberar animals o
plantes.
6. Senyalització del camí d’accés i de la
font.
7. Indicació de la garantia (o no) de l’aigua
per consum humà.
8. Fer itineraris que connectin fonts (“Rutes
de les Fonts”) i organitzar caminades.
9. Inclusió de les fonts dins els catàlegs de
patrimoni municipal.
10. Instal·lació de cartells amb esquemes,
gràfics, fotografies il·lustratives i text
explicatiu sobre el funcionament de les
fonts i el seu ecosistema.

FONTS
NATURALS

en coneixes alguna?
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està realitzant
una actualització i ampliació de l’inventari de fonts
arreu de Catalunya per tal de completar la base
de dades hidrogeològica de Catalunya, que tot i
que ja compta amb més de 4.000 entrades, encara hi ha fonts a molts indrets del territori pendents
d’identificar.
Des de l’ACA volem convidar el conjunt de la ciutadania i, especialment, la gent del territori que és qui
en té un coneixement més acurat a participar en la
identificació de les fonts de Catalunya, per tal de
sumar més i millor informació en aquest inventari.

Si coneixeu alguna font natural,
podeu fer-nos arribar la informació
omplint el següent formulari.

Consulteu l’inventari de font naturals
al mapa interactiu del web de l’ACA
amb la localització i caractertístiques
de les fonts naturals.
Per a més informació sobre aquest
projecte de les fonts naturals a Catalunya podeu escriure un correu a:
bdh.aca@gencat.cat

www.gencat.cat/aca
@aigua_cat

Fonts del Cardener

