
 
 

Recuperem les fonts de Sant Llorenç d'Hortons 

Dades generals: 

Escola Pau Casals 

Alt Penedès 

Mar Cremades 

marcremades@gmail.com 

Dades de l’experiència: 

"El projecte "Recuperem les Fonts de Sant Llorenç d'Hortons" és un projecte de recuperació 

del patrimoni natural i cultural del poble. Els alumnes de cinquè i sisè han adquirit un seguit de 

coneixements que els han permès, junt amb altres entitats i famílies, netejar, senyalitzar i 

reconstruir algunes parts de les fonts del seu entorn".  

Amb el projecte "Recuperem les Fonts de Sant Llorenç d'Hortons", des de l'Escola Pau Casals, 

hem aconseguit recuperar una de les 9 fonts amb les que compta el poble. Amb l'ajut de mares 

i pares, gent gran i altres entitats, hem aconseguit tenir una coneixença del paper que han 

tingut aquestes fonts en la història, l'ús que se li ha donat des del seu origen, l'any de 

construcció o descoberta de cadascuna i la forma més correcta per recuperar les font de forma 

que causés menys impacte en el medi ambient. Degut a la magnitud de la feina i les hores de 

treball que requeria la tasca, vam limitar la recuperació a només una de les fonts amb les que 

comptàvem. 

Aquesta font, la Font de Can Mata, es troba situada allunyada del nucli urbà, envoltada de 

vinyes i bosc. Per aquest motiu, hem hagut de fer una neteja de la senda que ens porta fins la 

font, del sotabosc que la envolta i de la mateix font, ja que estava tapada per plantes i arrels. 

Un cop descoberta la font, vam observar que rajava per una esquerda que hi havia a la vora. 

Vam obrir la mina, la vam buidar d'arrels i iot i vam tapar l'esquerda amb un ciment especial 

fet amb pedra volcànica. A continuació vam tapar la part davantera de la font amb totxos 

d'obra vista i hi vam instal·lar un sortidor per on ragés l'aigua. 

Al cap d'uns dies, vam tornar a veure com havia quedat i ens vam sorprendre molt al veure 

que l'aigua ja rajava pel sortidor!! Al mateix temps, amb l'ajuda de pares i familiars, vam 

instal·lar una passarel·la de fusta per la que podíem creuar la riera que separa la font de les 

vinyes.  

Per últim, només ens quedava senyalitzar el camí que ens porta des del poble fins la font i fer 

el mosaic amb rajoles trencades on s'indiqués el nom de la font. "FONT DE CAN MATA, AIGUA 



 
 
BONA". Per part de l'alumnat ha hagut una bona predisposició i s'han mostrat força engrescats 

amb la feina. Hem tingut força participació per part de les famílies, tot i que al coincidir les 

sortides extra-escolars amb partits i campionats esportius, ha estat impossible la assistència de 

tothom a aquestes actuacions. Com a conclusió, valorem molt positivament el projecte, tant 

per la feina feta a la font, com pels aprenentatges que han tingut l'alumnat i la relació que hem 

pogut tenir amb les entitats i els pares. 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Descoberta de l'entorn més proper 

- Senyalització de sendes i camins 

- Coneixement de la història del poble 

- Intercanvi d'experiències amb gent gran 

- Adequació d'espais 

- Neteja de zones forestals 

- Estudi de les espècies autòctones 

- Estudi de la vegetació de riera. 

- Creació de cartes formals, realització d'instàncies... 

- Ús de les TAC. Fem un bloc per explicar l'experiència. 

Descripció del servei:  

Mitjançant aquest projecte d'aprenentatge servei, hem aconseguit involucrar a la resta de la 

comunitat educativa en la tasca d'ensenyar i educar en valors. 

Hem realitzar una tasca de recuperació d'una font del municipi, amb tot el que això implica: 

neteja d'espais naturals, neteja de la mina que emmagatzema l'aigua de la font, neteja dels 

camins i sendes que ens porten del nucli urbà fins la font, construcció d'un pont per creuar la 

riera que separa el camí de la font, implicació i motivació per la participació de la gent gran en 

activitats de l'escola, implicació d'altres entitats del poble en la tasca de l'escola, etc. 

Àmbits de servei: Medi ambient, Intercanvi generacional 

Matèries implicades: Coneixement del Medi, Matemàtiques, Català, Projecte 

interdisciplinari 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 10-12 anys 

Data d'inici del projecte: Novembre 2009 

Data de finalització del projecte: Juny 2010 



 
 

Entitats que participen a l'experiència: Escola Pau Casals 

Dades de contacte: 

Adreça: C/ Pau Casals 12, 08791 

Població: Sant Llorenç d'Hortons 

Comarca: Alt Penedès 

Web: http://blocs.xtec.cat/recuperemlesfonts/ 

 


