Font de l'Ariet
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Cabrit. 08505 Muntanyola.

Osona
Zona del Pla del Vilar
Sota la font de la Casanova. Paratge dels camps de la font del

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.92723
2.12064
427090
4642071

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08129-106
Patrimoni natural
Zona d'interès
Modern Contemporani
XVI-XIX
Regular
Presenta cert mal estat
Inexistent
Difícil
Social
Pública
Ajuntament de Muntanyola. Bons Aires s/n. 08505.
Muntanyola.
Anna M. Gómez Bach
dt., 24/10/2006 - 02:00

Descripció
Es tracta d'una font amb l'entorn immediat construït, que es caracteritza per l'existència d'un
antic ariet ubicat en una petita esplanada. A peu de la pendent s'ha construït amb pedres
més o menys desbastades i lligades amb abundant morter de calç, una estructura
rectangular on a banda i banda es disposen uns bancs correguts, que presenten la mateixa
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fàbrica. La font està emmarcada per un arc de mig punt amb pedres disposades a plec de
llibre i, al darrera, un mur cec de pedres desbastades formant fileres més o menys regulars
en forma de feixa. Al rejuntat hi ha ciment contemporani, però el morter original és de calç.
A la part baixa hi ha la deu principal, plena de molsa, i un broc vessador. La font funciona
correctament i l'aigua que en surt, en el moment de fer la visita, és abundant.

Història
Font situada dins l'òrbita del mas la Casa Nova de Pereriera. Aquest espai es troba molt allunyat
dels habituals punts on la gent anava a buscar aigua, i, actualment resta en desús. En general
aquesta zona ha quedat reduïda a una zona d'aprofitament hidràulic malgrat la seva distància
del mas La Casa Nova, i l'existència d'altres fonts a la zona. El pas de la Riera de Segalers havia
abastit d'aigua, de forma tradicional, els masos i cases de la zona, com també a els del municipi
veí d'Oristà i Sant Bartomeu del Grau. El sistema emprat és el de l'aprofitament pel consum
humà mentre que l'aigua sobrant era retornada a la riera i utilitzada per a regar els camps de la
part més baixa. Actualment, no queda res de l'estructura de l'ariet i l'entorn de la font, en desús,
que ha esdevingut una zona d'interès natural del municipi.

Pàgina 2

