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El lloc conegut com la Font Sangonera és el lloc d'ubicació d'aquest pou amb pica. Es tracta d'una estructura
semicircular per una banda i tancada en línia recta per l'altre. La part recta amida 3,70 m i interiorment des
de la paret recta a la finestra d'entrada al pou hi ha 2,25 m. L'alçada d'aquest cos és de 2,20 m i la finestra és
una obertura tancada amb porta metàl·lica de 0,78 x 1,85 m. Aquesta estructura conté el pou, i presenta
parament de pedra irregular lligada amb ciment modern. La part inferior de l'obertura de la porta original
d'accés al pou va ser tancada amb ciment. Al costat del pou s'adossa una pica o safareig de planta
rectangular (2,80 m x 2,20 m), té una alçada de 87 cm i en un dels seus murets es conserva una part de la
bomba metàl·lica que servia per extreure l'aigua sobre una petita pica (49 x 39 cm) amb una obertura que
serviria per recollir-la, tapada, o per fer passar l'aigua a la pica gran quan es necessitava. El parament de la
pica és igualment de pedra lligada amb ciment modern. A terra, davant de la pica hi ha unes lloses de pedra
planes conformant un paviment destinat a trepitjar-lo mentre es treballava en aquesta estructura. Al voltant
del pou es conserva una paret perimetral (118 m) d'un recinte tancat (765 metres quadrats) sobre un terreny
amb pendent nord - sud. Enmig del recinte es conserva el pou amb la pica descrit. Un altre pou amb pica es
conserva a l'angle septentrional. És possible que aquest recinte hagués estat utilitzat com a tancat o com a
possible corral.

Observacions:
Aquest element apareix a l'article 22 de la normativa urbanística del Pla General aprovat
definitivament el 15 d'octubre de 1997, el qual preveu un llistat d'elements d'interès històric que seran
protegits mitjançant la fórmula d'un Pla Especial, sempre que no estiguin directament afectats per
sistemes del planejament.

Història
Es desconeix quin era l'origen ni l'ús que havien tingut les restes constructives que tanquen l'espai on s'ubica
el pou descrit. Alguns autors relacionats amb el Centre d'Estudis han hipotetitzat amb la possibilitat que
aquest perímetre constructiu sigui, per les seves característiques, una gran masia amb annexes auxiliars que
formés un nucli tancat.
Fins fa pocs anys, aquest espai era destinat a hort, l'únic ús conegut. Dintre el recinte es conserven dos
xiprers de grans dimensions, al costat est de la tanca.
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