Font de la Teula
Orpí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Riera de Carme
Ubicada a tocar de la Riera de Carme, a l'alçada de Cal Botey. S'ha de
creuar un pontet de fusta.
344

Coordenades:

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

41.52745
1.59735
382979
4598261

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:

Descripció
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08152-22
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani Popular
XIX-XX
Regular
Tot i que l'estructua no semba tenir problemes, s'hauria de fer una
neteja de l'entorn.
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08151A009000550000JS
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU SCP
dj., 09/10/2014 - 02:00

Es troba ubicada a tocar de la riera de Carme a l'alçada del revolt de Cal Botey. S'hi accedeix per un camí
que és ben visible a peu de la carretera BV - 3121. L'accés a la font és complicat degut a la densa vegetació
que hi ha.
La font està formada per una estructura de volta lleugerament apuntada amb carreus de pedra ben treballats,
exceptuant la part on hi ha la mina d'aigua, i la part inferior d'una de les parets, on hi ha la roca, que és on
s'assenta tota l'estructura. S'observa una part de formigó on hi ha un conducte per on surt l'aigua de
l'estructura. A l'entrada de la font podem observar la utilització de petits maons que van resseguint la volta.
Tot i que no es pot apreciar correctament degut a la vegetació, es pot observar un mur de pedra al costat de
la font, fet que ens podria indicar que hi hagués altres estructures al voltant d'aquesta per altres
aprofitaments de l'aigua.
Direcció cap a la riera, es pot observar com s'ha adequat el terreny en pendent per tal que l'aigua de la font
desguassi cap a la riera. En aquest punt, hi ha un brollador metàl·lic d'on surt l'aigua que va a la riera.

Història
En aquesta zona hi trobem diverses masies, possiblement proporcionava aigua amb aquestes. Els murs de
pedra que hi trobem a l'entorn no ens descartarien que hi hagués hagut altres usos en aquesta font, com
podria ser algun safareig.
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