el recorregut
El recorregut té com a fil conductor
el torrent del Verder i enllaça bona part
de les fonts i infraestructures hidràuliques
ubicades al seu entorn. El torrent rep el
nom, segurament, de la vegetació exuberant que hi creix, degut a l’abundància
d’aigua en aquest indret.
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La presència d’aigua durant tot l’any
explica l’existència de nombroses infraestructures hidràuliques construïdes al llarg
de la història –és possible que els primers
pobladors d’aquest territori s’abastissin
d’aigua procedent d’aquest torrent–.
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D’entre les infraestructures destaquen
nombroses fonts i algunes petites rescloses.
Actualment abandonades, aquestes permetien derivar l’aigua del torrent cap als recs
que conduïen fins als horts propers.
També hi trobem un petit pantà –en desús–
i diverses basses, així com un aqüeducte.
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distància total 4,3 km
desnivell 120 m
dificultat mitjana
temps aproximat 2 hores
punts d’interès

CITA

1. Font del Gat
2. Repartidor
3. Font de la Mina
4. Font del Racó
5. Pantà de can Millet
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recorreguts per l’ametlla

les fonts i el
bosc de ribera
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Font de la Mina
Situada al paratge que porta el mateix nom, ha estat durant
molts anys un espai d’esbarjo emblemàtic dels veïns de l’Ametlla.
Especialment, dels estiuejants durant les primeres dècades del
segle XX. La font, a la qual s’accedeix baixant per una escala,
s’alimentava amb aigua procedent del sobreeixidor del pou de ca
l’Anglada, que arribava a través d’una mina –d’aquí el seu nom.
No gaire lluny de la font trobem uns plàtans espectaculars, així com
un conjunt molt notable d’àlbers. La font de la Mina alimentava,
a través d’un petit rec, la bassa de can Partegàs, que també rebia
aigua procedent de la resclosa que porta el mateix nom.
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Font del Racó
Segurament una de les obres faraòniques que més recorden alguns
paletes i pagesos del municipi. La construcció durà diversos anys
i els resultats no foren reeixits ja que l’important volum de terres
arrossegades per les aigües el varen inutilitzar ben aviat.
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pantà de can millet
Petit pantà situat al mig del torrent de can Millet. Recollia l’aigua
de la pluja que baixa pel torrent i la subministrava a la casa de can
Millet –també coneguda com a can Xammar de Dalt. Construït a
la primera meitat dels anys quaranta del segle XX, consta d’una
gran resclosa, de gairebé 2 metres d’amplada i més de 4 metres
d’alçada, amb una paret de maó com a barana. Pocs anys després
de la seva construcció va quedar inutilitzat per la progressiva
acumulació de sorra que arrossegava el torrent.
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Font del gat
Font situada a la part alta del torrent del mateix nom. Es troba
enclotada en un marge rocós accessible per mitjà d’una escala
de pedra. Tot i que actualment raja un fil molt petit d’aigua, està
considerada una de les fonts més emblemàtiques del municipi.
Va ser molt freqüentada pels estiuejants a principi del segle XX.
A la seva aigua se li atribuïen, popularment, propietats medicinals.
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Repartidor
El repartidor era un enginy construït entre els anys 1924 i 1925
sota el protectorat de mossèn Lluís Paradell. Distribuïa l’aigua del
torrent del Verder entre les diverses cases del poble. Està format per
una pica metàl·lica amb vuit compartiments que repartien l’aigua
per mitjà de plomes –cadascuna de les quals equivalia a uns 2200
litres d’aigua al dia. El repartidor, actualment en desús, està ubicat
dins una petita barraca de totxo que es troba a l’encreuament del
camí de Puiggraciós amb el camí del Verder.
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