LA FONT DEL FRARE (MONTSENY)

Es tracta d’un recorregut senzill, amb molts elements per descobrir i per fer sense presses.
L’inici de la ruta és al Centre d’Informació Can Casades, situat a la vall de Santa Fe, des d’on surt un
camí pavimentat en direcció est que travessa la zona enjardinada. El camí tomba cap al nord-oest
per passar entremig d’una freixeneda fins arribar a la riera de Santa Fe. Passeu la riera per sobre un
pont de fusta de castanyer i creueu uns antics camps de fruiters. Si alceu el cap, veureu al fons un
cim, les Agudes, i estareu a punt d’entrar en una magnífica fageda. Una vegada dins del bosc,
només caldrà recórrer uns 200 metres per arribar a la font del Frare. Quan hagueu recuperat forces,
podeu tornar a Can Casades seguint el camí pavimentat.
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Parada 1 - Can Casades
Al Centre d’Informació Can Casades us podeu assessorar sobre els serveis i
equipaments generals del parc i adquirir publicacions sobre el massís del Montseny.
També podeu visitar l’exposició permanent que hi ha instal·lada sobre la reserva de
la biosfera del Montseny i veure els dos audiovisuals multimèdia de què disposa.
Els antics propietaris de Can Casades van plantar sequoies al jardí de la casa, uns
arbres de grans dimensions originaris d’Amèrica que poden arribar a viure fins a
3.000 anys. Per comprovar la seves dimensions i robustesa, toqueu el tronc dels
arbres o abraceu-los sense por. Tenen una escorça tova que els protegeix del foc i de
possibles plagues d’insectes. La sequoia més gran que es coneix és a Califòrnia i té
11 metres de diàmetre!

Parada 2 - Pont de la riera de Santa Fe
Si feu silenci podreu gaudir del fantàstic ambient on viuen la salamandra i la granota
roja. El paisatge que us envolta, els seus sons, podria ser perfectament d’un indret de
clima atlàntic centreeuropeu, ja que, per a moltes espècies, el Montseny és el límit sud
de distribució europea. Els que en tingueu ganes, podeu baixar fins a tocar l’aigua de la
riera, amb molt de compte si és primavera, per no aixafar cap exemplar de salamandra.

Parada 3 - La fageda
Les fagedes de Santa Fe són els boscos més coneguts de tot el Montseny, ja que,
després de l’alzina, el faig és l’arbre més estès del parc natural. Podeu tocar
l’exemplar que us queda a la dreta i notareu un tronc amb una escorça dura i molt
llisa. Aquesta escorça afavoreix la conducció de l’aigua de les boires de la matinada
cap a terra perquè sigui absorbida per les arrels de l’arbre. A causa de la poca llum
que deixen passar els faigs, hi ha un sotabosc amb poques espècies vegetals;
podem trobar-hi el boix grèvol, el tintorell o el buixol.

Parada 4 - Font del Frare
L’aigua de la pluja i de la neu es filtra al subsòl i una part aflora a la superfície en
forma de fonts. Al Montseny en podem trobar més de 600! Al parc natural, l’aigua és
un dels recursos naturals més valuosos i necessaris i en constitueix una de les
principals riqueses. És un bé abundant i condiciona els ecosistemes i els
assentaments humans que hi podem trobar. La qualitat de l’aigua i tota la xarxa
hidrològica del parc gaudeixen de bona salut.
La majoria de fonts són de gran utilitat per als als excursionistes i visitants. En
estar ben ubicada i ser de fàcil accés, la font del Frare no n’és una excepció, per això
és una de les més visitades de Santa Fe. Aquí podreu recuperar forces i gaudir de la
frescor de l’indret.
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