Font de la Baronessa
Tavèrnoles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Osona
Savassona, castell
Sota la balma de la Baronessa.
632 m

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

41.95428
2.33628
444993
4644913

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Balma de la Baronessa
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08275-114
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern Popular
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 17 (patrimoni
natural). BCIL.
Fàcil
Social
Privada
08275A003000290000OX

Virgínia Cepero González
dl., 16/06/2014 - 02:00

Descripció
La font de la Baronessa es troba a la balma homònima, a les proximitats del castell de
Savassona. S'hi arriba pel camí que surt del Roc del Llum o bé pel camí del darrera del
castell de Savassona.

Pàgina 1

La font queda resguardada sota la balma, a la que s'accedeix per unes escales de pedra. El
broll d'aigua raja per una aixeta i cau a un pedrís natural.
Al davant de la font, a un nivell més baix, hi ha una taula i uns bancs de pedra. Al costat de
la taula hi ha un gran mur de pedres treballades, de mida regular, lligades amb morter de
calç, on s'hi obre la boca d'una mina d'aigua, d'arc catenari, amb dovelles de pedra
treballada.
És un indret molt concorregut pels excursionistes que destaca per la seva bellesa natural.
Observacions:
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són
provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.
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