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INTRODUCCIÓ
La Font del Lleó està situada al Parc de
Collserola dins el terme municipal de El
Papiol. Es tracta d’una font amb aigua
permanent i situada en un entorn ombrívol
molt agradable.
Abans de les actuacions la font estava
coberta per vegetació, tenia el frontal en mal
estat i l’aigua vessava per la part inferior de
la paret.
L’actuació ha tingut com a objectiu dignificar
la font, millorar l’hàbitat i generar una zona
d’estada.
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A continuació es mostren les actuacions que es van realitzar. Es poden dividir en treballs previs, millora
de l’estructura de la font i del canal de desaigua.

1. Treballs previs
El treballs previs consistiren bàsicament en la desbrossada dels entorns per tal de fer la zona accessible i
practicable. En tot moment es va tenir cura de conservar les espècies autòctones d’interès i només
realitzar treballs de poda.

Abans i després de realitzar la millora forestal a l’entorn de la font
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2. Millora de l’estructura de la font i del canal de desaigua
Les actuacions de millora de l’estructura i del canal van consistir en:
Frontal de la font:
- Instalꞏlació de tapa de ferro amb tall làser del nom de la font i gravat de la informació “Font
Natural, aigua sense garantia sanitària” acompanyat del logo de l’Ajuntament del Papiol. La tapa,
que no té frontisses, permet obrir-se amb facilitat.
- Empedrat amb pedra de la zona per integrar la font i la tapa al conjunt de la font.
- Creació d’una pica amb pedra de la zona per recollir l’aigua de la surgència i conduir-la al canal.

Abans, durant i després de realitzar la millora del frontal de la font
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Canal de desaigua:
- Creació d’un canal amb pedra plana de la zona. Per a la realització del canal s’ha aprofitat la
roca mare existent i s’ha complementat amb la disposició irregular de pedres. El resultat té un alt
valor estètic i d’integració a l’espai.

Abans i després de realitzar el canal de desaigua.

Construcció d’un banc i protecció d’un talús:
- Just al costat de la font hi havia un talús amb un antic mur de pedra seca molt debilitat. S’ha
aprofitat la necessitat de refer el mur per construir un banc amb pedra vista collada. El banc
genera un punt per seure i reposar en una zona ombrívola a la vegada que estabilitza el talús
vertical existent.

Talús inestable abans i després de l’actuació
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Bassa natural temporal d’infiltració per la fauna
Tota l’aigua que sobreïx de la font va a parar a una bassa d’infiltració a través del canal realitzat. Es tracta
d’una bassa natural perquè està situada sobre el terreny sense cap element que la impermeabilitzi, i és
temporal perquè està sotmesa al règim hídric del sistema.
Abans de l’actuació la bassa estava situada al mig de l’esplanada de la font. En el marc d’aquesta
actuació es va desplaçar uns metres més avall i es van plantar helòfits per tal de donar-li un valor afegit.

Situació inicial de la bassa al mig de l’esplanada de la font (esquerre)
i situada a un lateral (dreta) (Font: Parc de Collserola)
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Vista general de la font

Abans i durant les intervencions

Després de les actuacions globals de la font.

PARAULES CLAU: Font, Parc de Collserola, treball amb pedra, sobreeixidor.
TÈCNIQUES APLICADES: Pedra vista collada, bassa temporal.
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