Pou del Dalmau
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Osona
Castell de Muntanyola
Mas Dalmau s/n. 08505. Muntanyola.

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

41.8995
2.17507
431574
4638947

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Dalmau

08129-148
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern Contemporani
XIV-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 002A00003

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Anna M. Gómez Bach
dl., 12/03/2007 - 01:00

L'Arissa

Descripció
Pou de planta circular, que amida 1'2 m de diàmetre interior, 4 m de perímetre exterior, i les
parets exteriors tenen una alçada de 1'7 m. Es troba cobert amb una teulada realitzada a
partir de l'aproximació de filades en pedra. El material de construcció és pedra del país i
trossos de teules, units amb morter de calç. L'obertura és feta de fusta, té una alçada d'1m i
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una amplada de 65 cm. Aquest element és actualment emprat pels propietaris del mas
Dalmau, per abastir d'aigua a la propietat, junt a la bassa i un pou interior.
Observacions:
El pou es troba darrera la casa, a la zona nord-est, sota un talús i prop d'uns camps de
pastures situats al costat dels jardins del mateix mas.

Història
Estructura associada a l'abastiment d'aigua de la propietat del mas el Dalmau. Es tracta d'un pou
que presenta una factura recent, però que reemplaça un altre que hi havia al mateix indret. Es
desconeix el moment de la seva construcció, tot i que aquesta es pot adscriure a l'època
baixmedieval, ja que el mas Dalmau és un dels antics masos del terme de Muntanyola. La
reparació que es pot apreciar actualment ha estat feta a inicis de segle XXI pels mateixos amos
del mas.
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