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

Osona
Múnter
Al peu del camí al mas el Vilar de Múnter. 08505, Muntanyola

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

41.88356
2.21554
434914
4637146

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

08129-149
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern Contemporani
XIV-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 005A00108

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

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

Font del Vilar de Múnter

Descripció
Pou de planta circular, que amida 1'1 m de diàmetre interior, 5 m de perímetre exterior, i les
parets exteriors tenen una alçada de 1'7 m. Cobert a dos vents amb una coberta de tipus
àrab. Aquesta estructura conserva 2 reposadors, de 65 cm d'alçada, un a cada banda de
l'obertura, feta de fusta. El material de construcció és pedra del país i trossos de teules,
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units amb morter de calç. L'entorn es troba força arranjat, ja que a prop s'hi troba la font del
Vilar i el camí que porta al mateix mas del Vilar.
Observacions:
El pou es troba al costat dret del camí que porta al Vilar de Múnter, un cop s'ha passat el
trencat de la Serra i s'arriba al torrent entre ambdós masos. Aquesta estructura és ben
visible des del mateix camí, però per veure la font, cal acostar-se al mateix pou.

Història
Estructura construïda per proporcionar aigua als residents a la casa de pagès del Vilar de
Múnter. Conserva la presència de reposadors, i l'ús de lloses a la coberta i una estructura
sencera de planta circular. Aquest element, situat al costat de la Font del Vilar i del torrent entre
el Vilar i la Serra, resta vinculat a l'abastiment d'aigua de la propietat d'aquest mas. Es tracta
d'un pou que presenta una factura d'època moderna, però que es conserva en bones condicions,
a excepció de la coberta. Es desconeix el moment de la seva construcció, tot i que aquesta es
pot adscriure a l'època baixmedieval, ja que el Vilar de Múnter és un dels antics masos de la
parròquia de Múnter.
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