Paratge de la font del Faig
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Faig. Pista d'Escriu o PR.125
Alçada:

Berguedà
Al lloc de la Font del Faig
Al vessant sud del coll del Pendís a sota del solà de la Font del
1545,8

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.29345
1.80441
401440
4683051

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Casa de la font del Faig
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08099-232
Patrimoni natural
Zona d'interès
Regular
Convertida en abeurador per al bestiar i canalitzada per
abastir el proper refugi de Sant Jordi
Legal
DOGC. 353/1983 de 15 de juliol. Llei 6/1982 de 6 de maig.
Fàcil
Lúdic
Privada
08098A00100013

Pere Cascante i Torrella
dg., 10/12/2017 - 01:00

Descripció
Paratge de gran bellesa situat al vessant sud del Coll del Pendís, al costat del torrent
homònim i sota les obagues de Galigan i del Solà de la Font del Faig prop dels colls de
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Cabrera i del roc d'en Filatus. Correspon amb una zona de planells on hi ha la cruïlla del
PR.125 i també del GR.107 o camí dels Bons Homes. A escassos metres hi ha el conegut
refugi de Sant Jordi de la CEC. La zona de la font del faig rep el seu nom a un enorme faig
que hi havia darrere l'antiga casa i hostal situada a uns 100 metres al sud-oest de l'actual
refugi. La font, és una a floració càrstica i natural al costat del torrent del Pendís en una
zona obaga i ombrívola que surt dins d'una balma argilosa i la seva aigua forma unes
mulleres als camps de sota. Està canalitzada per abastir el Refugi de Sant Jordi i s'empra
com a abeurador per al bestiar
Observacions:
Font convertida en mulleres i que denominà el lloc. Va ser inspirada pel mestre Elisard Sala
en la seva canço. Dringa, dringa, esquellering. La campana fa ning-ning. Sona, sona,
picarol, que l'ocell ja alçat el vol. Xiula, xiula, vent ventet, que l'airet és pur, fresquet. Canta,
canta, rossinyol, que està a punt de sortir el sol. Sol, solet, vine'm aquí i assenyala'm el
camí. No diries mai on vaig! A tastar la font del Faig!
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