
Fontades de l’Antic Poble de Sant Pere 
 

Introducció 

Tant la tradició oral com diversos documents històrics parlen de les sortides que, diversos 
grups de persones, feien als capvespres o els caps de setmana a les diverses fonts 
properes a l’Antic Poble de Sant Pere. Algunes eren informals (diversos veïns anaven a 
buscar aigua amb els càntirs o les garrafes a les fonts i allà, en trobar-se amb altres 
conciutadans s’hi estaven una estona, xerrant o menjant alguna cosa. Altres eren 
organitzades per entitats del barri que convocaven als seus associats per a passar-hi una 
tarda i millorar així 
les relacions entre 
els seus associats. 
Algunes vegades, 
sobretot a finals 
del segle XIX i 
principis del XX, 
tenien la funció de 
facilitar la relació i 
coneixença entre 
nois i noies.  

La industrialització 
i la pèrdua 
progressiva d’una 
bona part de les 
fonts van fer que 
s’anés perdent 
aquest costum. Tot i així, encara hi ha documentades fontades fins ben entrada la segona 
meitat del segle passat. 

Pensem que recuperar l’esperit de les fontades, a banda de constituir un exercici de 
memòria històrica i arrelament, pot representar una excusa per facilitar la relació entre 
els veïns i una porta oberta al coneixement de la història i l’entorn. 

  

Objectius 

Millorar la relació entre els veïns de l’Antic Poble de Sant Pere i el coneixement de l’entorn 
i la història local mitjançant fontades. 

Organitzar trobades, principalment a les fonts properes però també a altres indrets, per 
compartir una estona (60-90 minuts), experiències i coneixements. 

 

Fontada a la font de l’apotecari. 1923 (Margarida Redó) 



Proposta d’activitat 

Es tractaria d’organitzar trobades, amb una periodicitat inicial de dos mesos a les fonts 
de la zona. Allà s’hi portaria una mica de berenar i beguda i, mentre es menja, una 
persona convidada ens explicaria alguna cosa sobre un tema determinat. 

Es programarien sis fontades durant el 2022. 

Durant els períodes en que no fa tant bon temps les trobades podrien ser també en espais 
tancats. 

Els temes serien dins de tres àmbits principals: 

- Història de l’Antic Poble de Sant Pere, costums, indrets històrics 
- Entorn natural (conèixer les plantes i arbres i la fauna local, saber com ha canviat 

amb els anys, 
evolució 
estacional...) 

- Àmbits d’expertesa 
professional o 
amateur dels 
habitants de l’Antic 
Poble (veïns que 
són enginyers, 
biòlegs, genetistes, 
advocats... i que 
porten a terme 
projectes o 
iniciatives curioses, 
interessants o 
rellevants; 
persones que fan oficis desconeguts; joves que tenen aficions atractives o 
participen en projectes solidaris...) 

 

Requeriments 

Pensem que per portar a terme aquest projecte caldria: 

- Personal de coordinació: tres persones que s’encarregarien d’organitzar 
l’activitat, trobar els convidats, gestionar la difusió i coordinar els col·laboradors. 

- Col·laboradors: cinc persones que ajudaran en les diferents tasques que implica 
l’activitat (comprar el berenar, repartir els fulletons informatius pel barri i penjar 
els cartells, fer els llistats d’assistents...). 

- Recursos econòmics per a pagar el berenar i les dietes d’alguns dels convidats. 

 

Fontada a la font de Botellas. 1935 (Margarida Redó) 



Pressupost per a 6 fontades 

Impressió de fulletons, cartells i petit dossier de la sortida:   200.00 € 

Menjar (pa amb tomàquet, galetes, xocolata, embotits, begudes)  350.00 € 

Dietes dels convidats        150.00 € 

 

 

Fontada a la font del Bosc. 1959 (Regina Carné) 


