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FITXA TÈCNICA:

Dificultat: Baixa

Distància: 3,5 km aprox.

Temps: 2h si es fa l’itinerari sencer.

Senyalitzat: Sí

Fonts: Font de la Fàbrega, font del 
Molí Nou, font Grossa, font del Mosquer, 
font de la Fontana i font de la Teula.

Accés a altres itineraris: 18,19, 20, 
24, 28

Accessible per a discapacitats: 
Parcialment apte.

Bicicletes de muntanya i equitació: 
Es permeten en aquest titnerari

Inici i final: Antiga estació de tren de 
Sant Feliu (actualment Oficina de 
Turisme).

Singularitats i punts d’interès:
- Sant Feliu de Pallerols
- Pou de Glaç
- Santa Cecília
- Nombroses fonts
- Antigues indústries
- Xiprers de la Fàbrega
- Ermita de Santa Cecília

Descripció:
Típica passejada, principalment 
estiuenca, per les fonts de la Fàbre-
ga, del Molí Nou, Font Grossa, del 
Mosquer, de la Fontana i de la Teula. 
També ens ofereix l’oportunitat de 
visitar el Pou del Glaç i arribar-nos 
fins a l’ermita de Santa Cecília. El 
recorregut és circular amb diferents 
ramals i pràcticament planer, tret de 
la vista a la Font Grossa. 

Àmbit del Parc Natural

Reserves naturals
(incloses al Parc Natural)

Nuclis urbans
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Sortim de l’antiga estació de tren de Sant Feliu de Palle-
rols, avui convertida en oficina d’informació turística. 
Seguirem en direcció a la plaça del Firal travessant el riu 
Brugent i els arbres d’en Casals, pel tram comú amb 
l’itinerari núm. 28. Abans d’arribar al firal concretament a 
l’alçada de Can Coromines (al darrera de l’església del 
Roser), trencarem a mà dreta. No agafarem cap trencant, 
seguirem sempre recta per la carretera de la Fàbrega; a 
l’esquerra podem contemplar la frondosa costa de la Salut. 
En el capdamunt de les feixes, més enllà travessarem el 
torrent Saverneda flanquejat per verns (d’aquí li be el 
nom), i seguirem recte voltats de camps.
Arribarem al lloc conegut com la Creu de la Fàbrega, on 
segons la llegenda va tenir lloc la batalla que es represen-
ta en el ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa. Des d’aquí 
hi ha dues possibilitats per arribar a Can Campaneta. La 
primera és seguir recte vorejant el bosc, que en aquest 
sector és especialment ric per la diversitat d’espècies que 
hi arrelen, en direcció a la gran casa pairal de la Fàbrega 
que queda al nostre davant. Després de passar pel mig de 
la magnífica i acollidora avinguda de xiprers arribarem a la 
Fàbrega i a la font del mateix nom, on podrem reposar i 
refrescar-nos. Continuarem pel costat de la casa i traves-
sarem el rec de la Fàbrega per una petita i bucòlica 
palanca fins a Can Campaneta. La segona opció segueix 
per la dreta, i just abans de travessar el rec de la Fàbrega, 
per aquesta mateixa mà, surt un bonic camí que tot 
vorejant el rec per la dreta ens portaria fins al pas d’en 
Nyeua ( pas que comentarem més endavant, ja quasi a 
final de l’itinerari). Aquesta segona opció continua pujant 
pel camí asfaltat i a la dreta ens queda el molí de Can 
Manyà; no trigarem a torbar també per la mateixa mà el 
trencant per on continua l’itinerari principal, en direcció al 
Pou del Glaç i les altres fonts. Si continuem recte amunt, a 
l’esquerra, ens queda l’antic molí del Noc, avui reedificat i 
, de seguida, arribarem a Can Campaneta, un altre dels 
molins que aprofitaven l’important cabal d’aquest rec.
0 h 25 min – Som a Can Campaneta, on acaba el tram 
comú amb l’itinerari núm. 28. D’aquí surt el primer ramal, 
que en uns 5 minuts porta a la font del Molí Nou i en uns 
20 minuts més fins a la Font Grossa, tot seguint el rec de 
la Fàbrega. Aquest itinerari ens permet veure, de més a 
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prop o de més lluny, la resta de molins que hi havia fins 
al naixement del rec: Can Norat, el Molí Nou (edificat el 
1709 i que, tot i ser l’única casa que porta el nom de molí, 
és l’única que no en té), Can Mates i Can Saderra.
Després d’aquest últim molí deixarem les antigues feixes i 
entrarem en un tram emboscat: a la dreta ens acompanya 
el riu flanquejant per un extraordinari bosc de ribera, 
majoritàriament de verns i freixes, fins a arribar a la Font 
Grossa. Aquesta deu és permanent, a diferència de les 
que queden torrent amunt, que pertanyen al mateix 
sistema i que només ragen en èpoques de fortes pluges. 
Una part és canalitzada per a l’abastament d’aigua potable 
de Sant Feliu. 
En uns 5 minuts més, continuant amunt pel mateix costat 
del torrent, arribarem a la cova, també anomenada mina 
de la Font Grossa. Si no està en període actiu sentirem la 
remor de l’aigua que circula pel seu interior. Just al davant, 
al mig del petit planell, hi ha un magnífic castanyer. 
Per tornar desfarem el camí fins a Can Campaneta i 
seguirem recte avall en direcció al Pou del Glaç i a la font 
del Mosquer. Passarem pel costat del Noc i, de seguida, 
trobarem un trencant a l’esquerra, que és per on seguirem, 
tot passant pel costat d’unes granges. 
Després d’aquestes, travessarem una petita torrentera i 
entrarem al bosc. Just aquí, a la nostra dreta i a una 
cinquantena de metres, hi ha les restes d’un antic pou de 
glaç. Si ens hi apropem hem d’anar amb compte de no 
caure a dins ja que, a més de l’obertura grossa en té una 
de petita a la part superior. El petit planell que hi ha el seu 
davant segurament és la zona on es feia el gel els dies de 
baixes temperatures, per després emmagatzemar-lo dins 
del pou, on es conservava fins a la seva comercialització. 

Continuarem per la carretera i, de seguida, a la dreta, en 
trobarem una altra amb fort pendent que no agafarem. 
Seguirem per un petit tros planer que al cap de pocs 
metres comença a baixar fins que travessem el rec del 
Mosquer. Un cop passat aquest, a mà esquerra, surt un 
corriol que en uns 50 metres porta a la font del Mosquer, 
on podrem seure una estona a la fresca, especialment els 
dies calorosos d’estiu. 
Recularem el petit tros fins a la carretera per on hem 
arribat i continuarem  l’itinerari per un tram tortuós, voltats 
de camps, fins a arribar arran de la riera de Sant Miquel 
que ens quedarà a mà dreta. Si volem podem continuar 
per la carretera, que s’aparta del riu, o seguir recte entre 
aquest i un camp fins al pont de Ferro, on enllaçarem 
amb el carril bici.
0 h 50 min -  Aquí, a l’esquerra amunt, comença un altre 
ramal que, en uns 20 minuts porta a la font de la Fontana i 
pràcticament en el mateix temps també a l’ermita de Santa 
Cecília. Per fer-lo seguirem pel carril bici, la casa de Can 
Talledes ens quedarà a mà dreta. Més amunt, després 
d’haver passat per sota el pont que porta a la casa de 
Pallerols, i abans d’arribar a la casa del Llepard, a 
l’esquerra surt el camí que porta a la font de la Fontana. 
Per anar-hi hem de creuar per sobre el pont que acabem 
de deixar i dirigir-nos cap a la riera. Un cop l’hem travessa-
da, hem de baixar per la dreta i seguirem per un camí 
entre la riera i la carretera C-63, i després d’una acollidora 
prada amb taules i bancs de fusta, trobarem la font de la 
Fontana, que brolla abundosa al mig del basalt per tres 
canonades situades arran de terra.

Per anar a Santa Cecília tornarem al punt on hem deixat el 
carril bici, continuarem amunt, passarem pel costat de la 
casa del Llepard i, després del primer pont, trencarem a 
mà esquerra tot seguint per una carretera herbada cap a 
l’ermita de  Santa Cecília, que ja veiem a peu del serrat. 
La diada de la santa és el 22 de novembre i el diumenge 
següent s’hi celebra l’aplec.

Recularem fins al pont de Ferro, on hem començat aquest 
ramal i, des d’allà, seguirem recte pel carril bici. Al capdavall 
del pla de Llongafollia trobarem el trencant que, en una 
quarantena de metres, porta a la font de la Teula, que 
brolla arran de riera. Retornarem al carril bici i seguirem 
avall; per un costat tenim el riu i per l’altre la carretera C-63.

Poc després podrem escollir per on continuar: la pujada de 
l’esquerra no la seguirem ja que surt a la carretera abans 
esmentada. Pel carril bici arribarem a l’antiga estació de 
tren, on hem començat l’itinerari. Pel camí del mig, als 
Arbres d’en Casals, a l’alçada de la Palanca. I per la 
baixada de la dreta, travessarem el riu Brugent pel pas d’en 
Nyeua (esmentat al començament de l’itinerari) i el segui-
rem de baixada vorejant-lo. A l’alçada d’una granja hem de 
deixar la carretera que continua a la dreta i seguir recte per 
un camí. De seguida creuarem el poc visible torrent de 
Saverneda, que ens acompanyarà per l’esquerra fins a la 
seva desembocadura al Brugent en el gorg d’en Gigues. No 
trigarem a arribar als Arbres d’en Casals i des d’aquí 
podem continuar en direcció al centre urbà o bé, per 
l’esquerra –travessant el riu per la palanca tornar a l’oficina 
de turisme, punt de partida d’aquest itinerari. 1 hora i 35 
minuts.

Font Molí Nou

Pou de glaç

Ermita de Santa Cecília


