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Font del Vidrier

Lloc/adreça: sector nord-oest
Descripció

Emplaçament: sota de la carretera
que porta de Vilada a Sant Romà
de la Clusa, prop de la Font de les
Eres.
Àmbit: patrimoni natural
Tipologia: zona d'interès
Ús actual: social
Titularitat: privada

Descripció
La Font del Vidrier es troba a la riba esquerra del torrent del mateix nom. El brollador,
d'aigua potable, és a uns dos o tres metres del torrent i ha estat convenientment arranjat.
Hom ha condicionat, al costat del sortidor, alguns bancs per a poder seure-hi. La zona
és al solell, però la vall on es troba és força profunda i la vegetació s'assimila més a la
d'un indret bac: bosc mixt de pinasses i caducifolis amb un sotabosc bàsicament format
per boixos. L'indret és tranquil i molta gent, sobretot de Vilada, aprofita per anar-hi a
buscar aigua i reposar-hi una estona. Paral·lel al torrent i en direcció descendent s'obre
un camí que permet arribar, després d'uns centenars de metres, a la Font de les Eres.
Entre la font i el camí poden observar-s'hi les restes d'unes senzilles construccions, la
datació i la finalitat de les quals és difícil de determinar a simple cop d'ull, però que en
tot cas no semblen molt antigues. En direcció ascendent el camí permet arribar a la
masia de Comelles, ja en terme de Castell de l'Areny.
Història
Tot i que l'activitat antròpica en relació a la font probablement és antiga, no n'hem trobat
referències documentals. Els detallats capbreus del segle XVIII i els padrons de finques
del segle XIX no l'esmenten. Però el topònim, relatiu al vidre i/o a la seva fabricació, i
les indeterminades construccions properes sí que ens fan sospitar un ús bastant pretèrit,
tanmateix difícil de datar. Sí que sabem, però, que a començament del segle XX la font
s'havia convertit en un indret força concorregut, sobretot pels primers grups d'estiuejants
que arribaven a Vilada. Algunes fotografies antigues ens ho acaben de confirmar.
L'obertura d'una pista forestal a començament dels anys 1990 va fer desaparèixer el
camí tradicional i, durant algun temps, l'aigua també deixà d'arribar al brollador. Més
tard, l'indret s'arranjà parcialment.
Font: Diputació de Barcelona
Adaptació i correcció lingüística: ANV

anv1921.blogspot.com

