
LES NOSTRES FONTS 86

LA FONT DE LA CARRASQUETA O 
DEL MAS DE PASQUALET
Coordenades U.T.M:548755

És a la dreta del barranc del mas de Pasqualet. 
Aquest baixa del mas d’en Torres, passa pel mas de 
Pasqualet, la font del mas dels Calduchs i, passat el 
barranc de Bunyol, s’ajunta amb el barranc d’Ale-
cos i un barranquet del mas del Ranet.
Al marge dret del barranc homònim, entre dues 
carrasques, roman colgat per una esllavissada 
el povet. Cal dir que aquest broll era un pou de 
dos metres de fondària, per omplir el cànter calia 
davallar uns petits esglaons de pedra deixats adhoc 
quan van paredar el pou. La vegetació ufanosa que 
hi creix ens palesa l’indret on era el pou.
Mai s’acabava l’aigua tot i que la xuma no era 
massa llarga. Abastava el mas de la Carrasqueta, el 
mas de Pasqualet i, en èpoques de sequera, també 
les Refoies. Era freqüent veure’ls baixar amb el 
matxo amb arguedells i quatre cànters pel camí 
d’accés que des de la Carrasqueta descendia  fins 
la font. Aquest camí, després de creuar el barranc, 
arribava fins el mas de Pasqualet.
Per finalitzar, cal remarcar que a frec del marge dret 
del barranc i més amunt que aquesta font s’hi forma 
de l’escorrentia un tollet molt apreciats pels porcs 
senglars dels envolts que hi acudeixen per rebol-
car-se. Més amunt que aquest toll, hi ha totalment 
esborrat per l’espessa vegetació una altra xuma amb 
una basseta i un hortet que el treballava Pepe del mas 
de Pasqualet.
Els escrits sobre aquestes petites fonts no tenen 
més objecte que impedir que caiguin per sempre en 
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l’abisme de l’oblit. Perquè és una utopia que algun 
organisme local es sensibilitzi i les recuperi com el 
què són: patrimoni hídric del nostre poble.

LA FONT D’ALECOS
coordenades U.T.M: 553746

 És a la dreta del barranc d’Alecos, a l’extrem 
d’una finca d’Eulogi. Aquest barranc comença baix 
del mas la Bassa i recull l’escorrentia dels vessant: 
mas la Bassa, mas de Peret i mas de Navarro. Atès 
per on passa, se’l coneix per altres noms: Felip 
(dalt de la sénia de Xampaina), Buseral ( sénia dels 
Perets), del Morro, de Bunyol; finalment desguas-
sa al barranc del mas dels Calduchs.
Juanjo ha treballat de valent per obrir-se pas entre 
canyes i esbarzers per poder arribar a la bassa. 
Aquesta regava un hortet i encara roman tapada 
per la millor vàlvula que existeix, un tap de mar-
galló. Son pare de Juanjo i jo hem netejat la barana 
per fer-li unes fotos a les lloses vinclades a la bassa 
sobre les quals les dones feien la bugada. Seguint 
la barana hem arribat a la font, una mena de pou 
que quan s’omple vessa a la bassa.
Aquesta és plena de boga molt espessa, sembla 
una sola mota arrodonida que ens palesa la forma 
de la bassa.
La vena de la font no és massa llarga, però mai 
s’asseca. Per accedir-hi des del mas del Ranet, hi 
havia uns esglaons de terra fets al marge, a hores 
d’ara gairebé esborrats.


