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TRAM 3

El camí ens porta a una font arranjada fa pocs anys per la 
Comissió Cultural de Canalda 1.100 anys. Com totes  les 
fonts, l’ aigua, que prové de la pluja, de la neu i d’altres 
precipitacions, s’ha anat filtrant al terra i quan ha trobat una 
roca impermeable que no l’ha deixat aprofundir més,  s’ha 
anat acumulant. 

Finalment, tota l’aigua emmagatzemada als pors o a les 
esquerdes de la roca connectades entre si ha anat seguint 
el màxim pendent i ha acabat de manera natural sortint a 
l’exterior. 

No totes les aigües es converteixen en subterrànies ja que 
en part es perden per evaporació, transpiració de les 
plantes o perquè circulen lliurement per la superfície, con 
les que han donat lloc a la rasa on neix precisament la font 
dels Serrats. Diuen que les aigües subterrànies superen 
més de 20 vegades les que hi ha a la superfície. 

La qualitat de l’aigua d’una font  no només depèn de 
l’activitat humana, que pot haver-la contaminat, sinó de la  
naturalesa del material geològic per on passa i altres 
factors. La font dels Serrats, però, té fama d’aigua bona. 

PARADA 14.
LA FONT DELS SERRATS
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Apunt geològic

La font dels Serrats, és una surgència d’aigua provinent de la 
carstificació dels materials conglomeràtics. La carstificació és el 
resultat de l’acció d’un conjunt de processos de dissolució i 
infiltració d’aigua en una regió formada per material calcari o 
amb contingut calcari, ja que aquest és molt soluble amb l’aigua. 

En aquest procés es produeix el desenvolupament d’un 
drenatge subterrani i l’evolució de formes, tant superficials com 
subterrànies, típiques del modelat càrstic, com són les coves, els 
avencs o les dolines, entre altres (Figura 39).

Quan l’aigua de la pluja s’infiltra per 
les diàclasis, a part d’anar fent 
gelifracció, es produeix dissolució del 
ciment produint-se les reaccions 
següents:

L’aigua de pluja es barreja amb el 
diòxid de carboni atmosfèric i es 
forma àcid carbònic:

H2O+CO2          H2CO3

Aquest àcid carbònic es va barrejant 
amb l’aigua i es produeix una 
dissociació aquosa de l’àcid 
carbònic:

H2CO3 + H2O          H3O+ + HCO-3     

Aquesta solució aquosa àcida, ataca 
els carbonats produint la seva 
dissolució:

H3O+ + CaCO3         Ca2+ + HCO-3 
+ H2O

La reacció complerta que es 
produeix és la següent:

-CO2 + H2O + CaCO3            Ca2+ 
+ 2 HCO-3

Aquesta reacció, a part de dissoldre 
el ciment carbonat i formar les 
cavitats, provoca que les 
intercalacions de gresos i lutites facin 
de barrera (impermeabilització). 
L’aigua es va acumulant, donat que 
no pot aprofundir més pel material 
impermeable que té a sota, i en 
algun punt haurà d’evacuar a 
l’exterior. Aquest punt és on 
intersecta el nivell freàtic de l’aigua 
emmagatzemada amb una diàclasi o 
un estrat que esdevindrà un pla de 
debilitat per on la circulació hídrica 
acabarà per sortir a la superfície 
(Figura 40).

Figura 40. Esquema d’una surgència.

Aportació: Laura Garcia, geòloga.

Figura 39. Esquema del modelat càrstic 
(www.francadenas.blogspot.com.es)
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Sota la paret de Canalda, les 
migrades fonts que hi ha ragen molt 
poc. Les aigües que s’escolen per 
dins el Puig Sobirà i part del Port del 
Comte surten a dreta i esquerra de la 
gran roca. A llevant hi ha la font de 
Pallerols i sobretot la font de 
Canalda que per mitjà d’una llarga 
canonada es trasllada a Solsona, i a 
ponent hi ha la font del Vermell 
famosa per la qualitat de l’aigua.

La font dels Serrats neix cinc metres 
apartada del camí, té la surgència 
dins la riera. A Canalda des del 2001 
s’organitzen caminades populars 
pels entorn del poble. Tot preparant 
l’itinerari s’aprofita per arreglar 
alguna font o fer algun petit pont, a 
part d’arreglar i netejar els camins 
malmesos. L’any 2010 es va fer 
aquesta font. Calia doncs fer una 
bona captació i per mitjà d’un tub 
traslladar-la arran de camí sota una 
gran roca on vam colꞏlocar un cóm 
de fusta. 

Aquesta ha estat l’obra de la desena 
caminada, però cada any, des que 
vam començar aquesta peripècia, 
hem endreçat algun bocí de territori. 
Hem fet quatre pontets o palanques -
canaleta de Dalt, palanca de la riera 
de Canalda, rasa de les Cots, riera 
de Canalda a la font de Pallerols-, 
hem arranjat quatre fonts -Pallerols, 
Collet, Serrats, cal Llop-, però 
sobretot hem recuperat camins.

Aportació: Marcel Camps, geògraf.

La font dels Serrats

Font dels Serrats. Foto: J. Lloret. R
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