
     ITINERARI: 

Camins de noguers mil·lenaris
     ITINERARI RUTA DE LA FONT: Pl. de l’església - Camp de noguers - Torrent Merler - Font de Roca Barcelona -

 Torrent Merles - Camp de noguers - Pl. de l’església

     ITINERARI RUTA DEl POU DEL GLAÇ: Pl. de l’església - Camp de noguers - Pou del glaç - 
Camp de noguers - Pl. de l’església

| 15

Durada:
Ruta de la font: 2h 30min
Ruta del pou de glaç: 1h 30 min

Distància:
Ruta de la font: 12km
Ruta del pou de glaç: 5km

km

Dificultat: 

Sortida: Pl. Església de Santa Eulàlia de Crespià

Senyalització: Senyals verticals amb
indicacions pròpies de la ruta

Coordenades: 42.187122 | 2.798268

Ruta que transcorre entre camps de noguers i recorre 
paratges amb elements patrimonials naturals i 
històrics.

Descripció:

Punts d’interès: 
Una ruta entre arbres mil·lenaris

ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA DE CRESPIÀ: església de construcció romànica dedicada 
a Santa Eulàlia de Mèrida que és la patrona del poble. Les primeres notícies relacionades 
amb Santa Eulàlia daten de l’any 1151. L’església en principi era d’una sola nau. Al llarg dels 
segles XVI – XVIII es va reformar i s’hi van construir dues naus laterals. També es va 
modificar el campanar que es va convertir en una torre de planta rectangular. 

CAMPS DE NOGUERS: cultiu de més de 12.000 noguers que produeixen unes 120 tones 
de nous l’any. Aquestes nous mil·lenàries són uns fruits que maduren a l’arbre i cauen a la 
tardor. El noguer perd les fulles a l'hivern i a la primavera l'hi tornen a sortir, al mateix temps 
que les flors. El productors d’aquestes nous recullen la producció d’aquest fruit des de la 
prehistòria. A prop hi ha el jaciment d’Incarcal on s’han descobert nous de fa més d’un milió 
d’anys. 

POU DE GLAÇ DE CRESPIÀ: el pou era utilitzat antigament per conservar el gel al llarg de 
l’any. Durant l’hivern s’hi introduïa el gel que es formava pels voltants i s’intercalava amb 
palla. A l’estiu es treien els blocs de gel mitjançant una politja. 

TORRENT MERLER: el torrent Merler, i amb ell els carrers Major i Gènova, constitueixen 
l’eix principal que divideix el poble de Crespià. Del torrent cap el sud hi ha la parròquia i les 
cases més importants (Can Piferrer, Can Porcioles i Can Casellas) així com l’antic Hospital i 
la capella de Santa Llúcia, avui rehabilitats i destinats a l’Ajuntament del municipi. 

FONT DE ROCA BARCELONA: doll d’aigua que brolla d’una paret vertical de prop de 25 
metres de roca desgastada pel pas de l’aigua i dels anys, feta en part de travertí. La zona 
està coberta de falgueres i hi creixen molses i vegetació típica d’indrets amb degotalls 
d’aigua. Hi ha despreniments de roca al costat del riu i la riera a l’estiu es pot assecar. És un 
dels paratges més desconeguts de la comarca del Pla de l’Estany. 
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