Fitxa informativa
Fonts d'en Ribes i de la Rabassada
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Punt dinici de la ruta: Carretera BP-1417, punt quilomètric 6,150
Can Ribes
Coordenades del punt dinici de la ruta:
Graus decimals: Lat. 41.430587º - Long. 2.113812º
UTM: 31T 425957.00 m E - 4586937.00 m N
Descripció de la ruta:
Arribarem a Can Ribes, punt dinici de litinerari, per la carretera de la
Rabassada, just on es troba el trencall cap a Sant Medir al quilòmetre
6,150. Des daquest punt, baixarem per la pista que ens queda a
lesquerra del camí de Sant Medir. Un cop trobem el viaducte de Can
Ribes, seguirem el camí de lesquerra, abans de travessar el viaducte.
Podem seguir la pista fins arribar a la font den Ribes, visitar tot seguit
la font de la Rabassada i tornar escales amunt o bé baixar primer a la
font de la Rabassada i fer el camí a la inversa.
Punts dinterès de la ruta:
Viaducte de Can Ribes:
Pont de 16 arcades damunt el fondal de la Rabassada, ben conservat,
que servia daccés a una edificació mai acabada. Data probablement
del 1908 o 1909.
Font den Ribes:
Es troba a la capçalera del torrent de la Rabassada, en un indret
exuberant. Construcció modernista amb rajoles, datada del 1909 de
clar regust de lèpoca. Remodelada el 1995.
Font de la Rabassada:
Conjunt de tres fonts en una gran esplanada. La construcció és de
pedra arrebossada de ciment que té tota lalçada del marge i agafa
unes formes voluminoses i irregulars que recorden la Pedrera.
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