
La Font de la Rabassada està composada per tres brolladors, el primer 
dels quals té dos brocs sota el nivell de l'esplanada, havent-se de baixar 
tres o cinc graons per accedir-hi, aquest brollador no raja; els dos 
brolladors restants rajaven amb normalitat al menys fins l'any 1989, sí 
bé eren aliments, en part, per una canonada que porta aigua del pou de 
la Masoveria de Can Ribas (fitxa B-117).
Ambdós brolladors són dins sengles nínxols construïts amb la rocalla 
tradicional en les construccions de jardí de Catalunya (el paradigma de 
la qual seria la del Parc Güell). Els brolladors estan ubicats en un 
marge, quasi vertical, amb formes troncocòniques esculpides amb 
morter sobre el propi terreny que imiten las formes de la muntanya de 
Montserrat. Un banc continu ondulat fa de sòcol a les formes 
montserratiness del marge pel costat de llevant de l'esplanada de la font.
L'esplanada de la font està dins d'una fondalada esponerosa presidida 
per uns grans til·lers i 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 335 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 els marges 
esculpits i ha condicionat l'indret amb taules i bancs de pedra. També 
s'han col·locat baranes de fusta tractada que protegeixen els 
terraplenats o els marges vers el torrent.
La font està uns 200 metres al sud-est del que resta dempeus de 
l'edifici principal de l'antic Casino de la Rabassada (veure fitxa F-18) 
dins del que foren els seus jardins.

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

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA

LOCALITZACIÓ:

DATACIÓ:

TIPUS D'ELEMENT: Font i entorn

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
Els tres brolladors. Els marges de l'esplanada amb el banc ondulat i les 
formes montserratines fetes amb morter sobre la roca natural (llicorella). 
Els til.lers.

ELEMENTS PROTEGITS:
Els elements destacables.

NORMATIVA ESPECÍFICA DE PROTECCIÓ

Obres admeses: Segons normativa del planejament 
vigent.

Obres no admeses: Segons normativa del planejament 
vigent.

Nivell I. Protecció de l'entorn (art. 11 Ordenances)OBSERVACIONS

Bibliografia: 
Estudi de les fonts del terme municipal de Sant Cugat del Vallès. Gloria 
Roé i Carme Carbó. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 1989.

Fuentes de las montañas de Barcelona. Autor: X. Coll. Editorial Alpina, 
1963.

NOTICÍES HISTÒRIQUES

Font que fou molt popular en la primera dècada del segle XX, sobretot a 
partir de l'entrada en servei del tramvia de la Rabassada (1901). En 
construir-se el Casino de la Rabassada (fitxa F-18), l'any 1911, va 
integrar-se en els seus jardins i va adquirir el seu aspecte actual.

Es pot accedir a la font fent ús dels antics camins per on discorrien les 
vies de l'atracció del carrilet del Casino, que resten a l'indret recoberts 
en part per la vegetació i el sotabosc.

Als anys 50, el Sr. Casajuana, de qui sabem que fou un treballador de 
l'empresa "Cubiertas y Tejados", va restaurar els dos brolladors 
naturalistes de la font de la Rabassada.

Entorn de 
protecció:

Perímetre de protecció segons plànol núm. 
10 del Catàleg.

CATÀLEG DE SANT CUGAT DEL VALLÈS I-18FONT DE LA RABASSADA

MODIFICACIÓ DEL VOLUM EDIFICAT:

No s'admet l'addició de nou volum edificat en el perímetre 
de protecció.

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

RÈGIM D'USOS:

Només els usos històrics i actuals són compatibles amb la 
protecció.

 

Te
xt

 r
ef

ós
 n

ov
em

br
e 

20
07

 




