
El terme d’Osor ocupa una extensió de 52 

Km2 situats a la subcomarca natural de les 

Guilleries. La vila és a 340m sobre el nivell 

del mar. Dista 21 km de Santa Coloma de 

Farners, capital comarcal, 16 de Sant Hilari 

Sacalm, capital de les Guilleries, 9 d’Anglès, 

vila més propera, 25 de Girona i 102 de Bar-

celona.  

 

La vall d'Osor és un sistema complex de 

muntanyes amb altituds i orientacions va-

riades. Les precipitacions anuals estan al 

voltant dels 1000 litres per metre quadrat i 

la neu sol fer acte de presència als cims 

més elevats i al mateix Osor. Tota aquesta 

aigua crea un sistema de rieres, torrents, 

rierols i sots que alimenten multitud de 

fonts i la riera principal: la Riera d'Osor.  

Endinsar-se pel bosc seguint alguna de 

les múltiples rieres ens descobreix in-

drets inoblidables. Petits ponts, gorgues 

cristal·lines, salts d’aigua, fonts... I a l’es-

tiu, el passejant pot descansar i refrescar-

se en les seves gèlides aigües. En definiti-

va, un plaer que per a molts visitants no-

Itinerari 1 

Font de Ca n’Aubreda—Font dels Caçadors—

Font de la Mata—Font del Sot del Senglar—

Font de les Gorgues—Font del Borratxí—Font 

del Prat Gran—Font del Bordegàs 

Dificultat: mitja 

Itineraris 

Descobreix les 

Fonts d’Osor 

Turisme de Natura 

Itinerari 2 

Font del Borrell—Font de la Verge— Les Tres 

Fonts—Font del Verder 

Dificultat: mitja—alta 

Ajuntament d’Osor 

INFORMACIÓ:  

www.osor.cat    -     972 446000 

       @ajuntament_osor               Ajuntament d’Osor 



         

Font de Ca 

n’Aubreda 

41.946588   

2.556265  

       Font dels  

Caçadors 

41.947297   

2.559658  

         

Font de la  

Mata 

41,9506230 

2,5575670 

       Font del Sot  

del  Senglar 

41.943761   

2.543431  

 Font de Can 

Bosch 

41.949554   

2.543493  

 Font del Prat 

Gran 

41,9463650 

2,5493810 

 Font del   

Borrell 

41.944262   

2.557171  

 Les Tres  

Fonts 

41,92468 

2,56785 

       

 

Font de les  

Gorgues 

41,9516800 

2,5375780 

 Font del  

Borratxí 

41.947386   

2.547278  

 Font del  

Bordegàs 

41.945502   

2.550297  

      

  Font de la  

Verge 

41,92536 

2,55006 

 

 

 Font del  

Verder 

41,92239 

2,57266 


