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Al voltant dels dipòsits no hi havia cases, 
hi havia camps de conreus. La font del 
dipòsit la feien servir sobretot els pagesos 
quan anaven a treballar al camp.

Les nenes i nens de segon curs de primària vam realitzar un treball sobre les fonts 
de Cervera a partir de l’explicació que ens va fer durant tot l’itinerari el senyor Armand 
Forcat.

Ens va agradar molt ja que vam descobrir moltes fonts que no coneixíem i a més a 
més vam aprendre una mica d’història al voltant d’aquestes i de la nostra ciutat.

Aquesta font està al carrer General Güell.
Abans n’hi havia una de més antiga al 
mateix lloc que s’anomenava la font de 
les Verges. 

ALGUNES FONTS DE CERVERA

Nens i nenes de 2n del CEIP les Savines
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Aquesta és la font de Sant Agustí, està 
situada al carrer Major al costat de l’es-
glésia de Sant Agustí. La gent de les cases 
del voltant hi anava a buscar aigua quan 
encara no tenien aigua corrent.

La font de Sant Ignasi també s’anomenava 
la font de la Companyia, està al carrer 
Major prop de l’auditori. 

Aquesta és la font de la Plaça Major, és de 
marbre i a dalt de tot té l’escut de Cervera. 
És una font monumental. N’hi havia una 
altra de molt bonica a la plaça Sant Miquel 
però el 1960 la van treure. 

Aquí tenim la font de la plaça Catalunya.
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Aquesta és la font d’En Grimau, abans 
al costat de la font hi havia un abeurador
pels animals. 

Al costat d’aquesta font, que és la de Sant 
Francesc, hi havia un abeurador pels ani-
mals. Els ruquets i les someres hi bevien 
quan pujaven carregats dels horts.

Al costat del safareig de Sant Francesc hi havia un abeurador pels animals.
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Acabem el recorregut per les fonts de Cervera a la font de Fillol. L’aigua d’aquesta font 
és molt bona i molta gent de Cervera encara hi va a omplir les garrafes.


