
La Font d'en Ribas està composada per un parell de bancs d'obra en 
forma de semicercle, revestits amb trencadís o trossos de rajola de 
València de colors blau, verd i rosat sobre fons blanc de trencadís. El 
revestiment forma diferents dibuixos, tant en el nínxol que emmarca el 
brollador, com en els extraordinaris bancs d'obra amb respatller ondulat 
reseguit per una sèrie d'ones verdes i blaves. En el brollador hi ha un 
rètol amb el nom de la font i l'any de la seva construcció emmarcat en 
motius florals.

El brollador tenia dos brocs separats 105 cm, rajaven amb normalitat 
durant tot l'any, a una temperatura de 15º fins l'any 1989. L'aigua dels 
brocs era recollida en dues piques d'obra les quals estan revestides de 
rajola de València. Darrera la font hi ha la mina de captació. El drenatge 
és subterrani. L'aigua de la font no és potable.

L'esplanada de la font és molt petita ja que es tracta d'una derivació en 
fondalada del camí que més endavant acaba en la Font de la 
Rabassada (I-18). Està en una ubaga amb alzines i acàcies, envoltada 
per la pineda del bosc de la Serra de Collserola, a la ribera dreta del 
torrent de la Rabassada just a la seva capçalera a una altitud 
topogràfica de 345 m (snm). Aigües avall, en el torrent de la Rabassada 
hi ha la bassa d'atraccions aquàtiques de l'antic Casino, avui dia 
gairebé tota colgada de sediments.

El Patronat del Parc de Collserola ha restaurat la font i ha condicionat 
l'indret amb taules i bancs de fusta. També s'han col·locat baranes de 
fusta tractada que protegeixen els terraplenats o els marges vers el 
torrent.

Camí que comença al costat sud del Viaducte de 
Can Ribas (fitxa A-57). Accés des del pk. 8,7 de la 
carretera de la Rabassada.

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA

LOCALITZACIÓ:

DATACIÓ: 1909

TIPUS D'ELEMENT: Font i entorn. Mina de captació.

PLANEJAMENT 
VIGENT:

Pla Especial de la Serra de Collserola

CLASSE SÒL: No Urbanitzable

QUALIFICACIÓ 
URBANÍSTICA:

27 (Parc forestal de conservació)

Plànol: 10/4D

ESTAT DE CONSERVACIÓ: Excel·lent

ELEMENTS DESTACABLES
El nínxol on hi ha el brollador i els bancs amb la decoració modernista 
de majòliques. L'alzinar.

ELEMENTS PROTEGITS:
Els elements destacables.

NORMATIVA ESPECÍFICA DE PROTECCIÓ

Obres admeses: Segons els articles 11  i 24 de les 
Ordenances.

Obres no admeses: Segons l'article 24 de les Ordenances.

Nivell I. Protecció de l'entorn (art. 11 Ordenances)OBSERVACIONS
Bibliografia:
Estudi de les fonts del terme municipal de Sant Cugat del Vallès. 
Autores: Gloria Roé i Carme Carbó. Estudi intern (no publicat) de 
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 1989.

NOTICÍES HISTÒRIQUES

En data 30 de maig de 1908 el Sr. Lluís Ribas i Regordosa, veí de 
Barcelona, sol·licità llicència per construir una tanca i una "...casilla" pel 
guarda de la finca, segons plànols de l'arquitecte Emili Sala i Cortès. La 
Diputació concedí l'autorització el 4 de setembre de 1908 (Masoveria de 
Can Ribas fitxa B-117).

Les Escoles Ribes de Rubí foren fundades pels germans Lluís i Frederic 
Ribas i Regordosa. Fou al 1917 quan els hereus de confiança d'en Lluís 
fundaren el patronat Ribes que va edificar a Barcelona un col·legi 
internat per acollir i educar a nens orfes, l'Orfenat Ribes de la Vall 
d'Hebrón.

Entorn de 
protecció:

Perímetre de protecció segons plànol núm. 
10 del Catàleg.

CATÀLEG DE SANT CUGAT DEL VALLÈS I-15FONT D'EN RIBAS

MODIFICACIÓ DEL VOLUM EDIFICAT:

ALTRA NORMATIVA:
La rehabilitació de l'entorn immediat de les fonts és una 
actuació preferent.

RÈGIM D'USOS:
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