Font del Ferro
Dades generals
UTM: 0436044, 4640886
Altitud: 506,7 ± 4,3 (metres)
Localització: Al costat del Mèder, entre el sender del recorregut ambiental i la Guixa.
Accés:. Dins del poble de Sentfores-la Guixa, seguint el carrer principal, cal prendre un carrer transversal:
el carrer del Call. (Al final del carrer hi ha un pou antic que no funciona i una resclosa). Cal travessar la
Palanca i avançar uns 100m a la dreta en direcció al Mas Clarà i can Rafel. La Font es troba sota una
resclosa de la riera de Muntanyola i s’hi accedeix a través d’unes escales que salven el desnivell. (font GDT)

Descripció i estat de la font: L’entorn de la Esquema de la localització
font està força ben cuidat. L’any 1999
l’Ajuntament de Vic hi va construir unes
escales amb una barana de fusta per tal de
facilitar-hi l’accés. Situada al costat mateix
de la resclosa, es tracta d’una zona
ombrívola i molt humida amb acàcies i
molsa.
Recull històric: S’explica que la resclosa era
propietat del Marquès de Canovas i que
servia per canalitzar aigua als molins del
Roig, el molí de Sant Llorenç i al Molí del
Griell. Ara aquest canal ja no s’utilitza. A
l’aigua de la resclosa s’hi havia pescat barbs
i és avall del riu fins i tot alguna bagra.
També s’explica que, a uns dos metres al Llegenda:
Escala: 1:
costat de la font del
Imatge
Ferro, la paret plorava i hi sortia una aigua rogenca que la
gent del poble deia que anava bé per curar el mal dels ulls.
Elements singulars: El riu Mèder
Estat dels voltants: L’entorn de la font actualment està molt
ben cuidat. L’any 1999 l’Ajuntament de Vic hi va construir
unes escales amb una barana de fusta per tal de facilitar-hi
l’accés. Situada al costat mateix de la resclosa, es tracta
d’una zona ombrívola i molt humida amb molsa. A l’any
2010 s’ha realitzat una altre seguit d’actuacions per part de
l’ajuntament on s’han dut tasques d’eliminació d’espècies
al·lòctones invasores com l’acàcia i s’ha aprofitat per
construir-hi una zona de descans amb bancs i una taula.
També s’ha substituït baranes i escales que estaven
deteriorades.
Paràmetres
Sí
La font raja?
Origen de l’aigua?
És tenen analítiques? Sí
Sí
Hi ha senyalització?
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