
RUTES PEL MEDI NATURAL 
 

De lDe lDe lDe la font dea font dea font dea font de    lllleseseses    Febres Febres Febres Febres a la fa la fa la fa la font dels Herbatgesont dels Herbatgesont dels Herbatgesont dels Herbatges    
Dificultat tècnica:  Fàcil 

Temps: 42 minuts  

Distància: 1,6 km 

Circular: Sí 

La ruta que us proposem és circular, s’inicia i finalitza 
al Camí Ral, a l’inici de la urbanització del Solei dels 
Herbatges (principi del C/ Rosella). En aquesta ruta 
es visita la Font de les Febres, la masia dels Fitons i 
la Font dels Herbatges. Finalitza pujant pel carrer 
Rosella fins arribar al punt d’inici, al Camí Ral. 

 

 

Mapa de situacióMapa de situacióMapa de situacióMapa de situació i història i història i història i història    
La font de les Febres, el seu safareig i la 
font dels Herbatges estan catalogats com 
a BCIL (Bé Cultural d’Interès Local). El 
nom de la font de les Febres li prové dels 
efectes curatius contra les febres de la 
seva l’aigua. Està rodejada de pins i 
alzines centenàries que li fan ombra. Pel 
que fa a la font dels Herbatges, el nom li 
podria provenir de l’antic casalot dels 
Herbatges, que es trobava on ara és la 
urbanització. Aquesta font està envoltada 
d’heura, en una zona fresca caracteritzada 
per la presència d’avellaners i gatells, 
propis del bosc de ribera. En aquest entorn 
es pot observar l’erosió de l’aigua sobre 
les roques, que ha creat, amb el pas dels 
anys, les diverses basses del seu voltant. 

Fotografies del recorregutFotografies del recorregutFotografies del recorregutFotografies del recorregut    

    
 



RUTES PEL MEDI NATURAL 
 

ItinerariItinerariItinerariItinerari    

 

IniciIniciIniciInici    
Aquest itinerari s’inicia al Camí Ral, a l’inici del Solei dels Herbatges. Preneu la 
pista de terra del costat del senyal que indica el nom de la urbanització. 

Parada 1 Parada 1 Parada 1 Parada 1 ––––    Vistes al CalaixVistes al CalaixVistes al CalaixVistes al Calaix    
En començar el camí observareu les penyes que conformen el Calaix, paratge 
natural format per penya-segats situats al capdamunt del torrent de can Canals, 
d’uns 150 m d'amplada per 500 m de longitud. 

Parada Parada Parada Parada 2222    ––––    Font i safareig de les FebresFont i safareig de les FebresFont i safareig de les FebresFont i safareig de les Febres    
Seguint el camí, trobareu el safareig i la font de les Febres, rodejats de pins i 
alzines centenàries. La font està protegida amb pedres, i uns metres més avall 
s’hi localitza el safareig de pedra, el qual emmagatzemava l’aigua de la font. 

Parada Parada Parada Parada 3333––––    Masia dels FitonsMasia dels FitonsMasia dels FitonsMasia dels Fitons    
Si seguiu el camí, passareu per sota de la Masia dels Fitons, datada del           
S. XVIII i també catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local. 

Parada Parada Parada Parada 4 i 54 i 54 i 54 i 5    ––––    Baixada a la Font dels Herbatges i Borja Baixada a la Font dels Herbatges i Borja Baixada a la Font dels Herbatges i Borja Baixada a la Font dels Herbatges i Borja 
de vinyade vinyade vinyade vinya    
Passada la masia, uns metres més enllà trobareu un trencall indicat amb un 
cartell de fusta que us portarà a la Font dels Herbatges. A mig camí, a mà 
esquerra, trobareu una borja de vinya en molt bon estat. 

Parada Parada Parada Parada 6666    ––––    Font dels HerbatgesFont dels HerbatgesFont dels HerbatgesFont dels Herbatges i el seu entorn i el seu entorn i el seu entorn i el seu entorn    
Una mica més enllà, arribareu a la font dels Herbatges, on hi conflueixen el 
torrent del Calaix i el de les Cases Cremades.  

Parada Parada Parada Parada 7777    ––––    RetornRetornRetornRetorn    
Per retornar al punt d’inici, creueu la riera i pugeu pel sender que us portarà al 
C/ Rosella. Pujant el carrer arribareu al Camí Ral. 
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