La Nova Font Santa
Subirats
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
Al castell de Subirats, darrera del santuari

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

41.41632
1.81667
401108
4585650

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

08273-56
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Subirats
Oriol Vilanova
dl., 06/03/2006 - 01:00

Descripció
Font situada a la banda nord del santuari de la Mare de Déu de la Font Santa, en una paret
de pedra moderna, on hi ha l'aixeta. Adossada a aquesta paret, a nivell de terra, hi ha la
bassa, també de pedra, que recull l'aigua. Sobre l'aixeta, entre una finestra i una porta
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d'entrada al santuari, hi ha una imatge de la Mare de Déu de la Font Santa, feta amb rajoles
vidrades, a mode d'ex-vot. Al fons de la imatge es veu un paisatge amb el castell de
Subirats i el santuari. Tota la composició està emmarcada per decoració a base de fulles
allargades, amb escuts de Catalunya a les quatre cantonades de l'enrajolat.

Història
Segons l'estudiós local Ramon Bosch de Noya, el nom de la font prové de la tradicional creença
en que un dia indeterminat en el passat aparegué una imatge de la Mare de Déu dintre d'un
espès esbarzerar, molt a prop de la font. Aquesta és la raó per què a part de la font, la Verge
també és la Verge trobada Mare de Déu de la Font Santa; i fins i tot la torrentera se la coneix per
la torrentera de la Font Santa.
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