Font de Nostra Senyora de Penyafel
Santa Margarida i els Monjos
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
capella de Penyafel.

Alt Penedès
Fondo de Mas Granell
Al fondo de Mas Granell, al sud del turó del Fortí al darrera de la

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

41.31414
1.68402
389850
4574466

Classificació
Número de fitxa:
08251-94
Àmbit:
Patrimoni natural
Tipologia:
Zona d'interès
Estil / època:
Contemporani
Any:
1943
Estat de conservació:
Regular
Notes de conservació:
L'aigua no és potable però raja. Restaurada l'any 1943.
Protecció:
Inexistent
Accés:
Fàcil
Ús actual:
Social
Titularitat:
Pública
Fitxes associades:
Santa Maria de Penafel / Santa Maria de Penyafel
Penafel / Penyafel
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Tríade scp
dv., 21/06/2002 - 02:00

Descripció
Font de mina, al vessant de la muntanya de Penyafel. Forma una petita cova amb parets i
una volta de pedra, i al fons una paret de ciment amb una repisa. A la part baixa hi ha una
aixeta de pressió i una petita bassa quadrangular a la qual s'accedeix per uns graons. A la
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paret del fons hi ha gravat al ciment una inscripció "Font de Mare de Déu de Penyafel" i la
data de la restauració de la font en números romans: "1943". Al voltant està coberta de
vegetació i hi ha un cartell que indica que l'aigua no és potable. L'interior de la mina és ple
d'insectes que hi dificulten l'entrada. La font raja.
Observacions:
Al costat, al mateix vessant, hi ha una altra petita cova excavada, que es coneix com a
refugi.
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