Font de la plaça de l'Església
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Alt Penedès
Les Gunyoles 08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
A la plaça de les Gunyoles

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

41.35226
1.77996
397940
4578580

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:

08013-143
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès. Plaça de la Vila, 1.
08792-AVINYONET DEL PENEDÈS

Fitxes associades:
Església de Sant Salvador de Les Gunyoles
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Les Gunyoles

J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dv., 15/11/2002 - 01:00

Descripció
Aprofitant un element arquitectònic del qual se'n desconeix la procedència, i que serveix de
fons a una petita imatge de la Mare de Déu de Montserrat, es va construir aquesta font a la
primera meitat del segle XX. Aquest element presenta una forma similar a la d'una mena de
pica còncava de petites dimensions (uns 50 x 18 x 20 cms.), amb la aparença d'una conxa
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marina de set puntes, i està feta en pedra calcària. Una tija gruixuda que hi ha a l'altre
extrem li servia per a estar embotida dintre d'un mur. La part convexa presenta la superfície
desgastada per l'ús, encara que no es pot apreciar si presenta restes de carbonat càlcic,
però sembla ser una petita pica beneitera en forma de petxina.

Història
No se sap la procedència de l'element. Hi ha a prop l'església de Sant Salvador, que podia ser el
seu origen si es una petita pica d'aigua beneita, encara que podia ser un element arquitectònic
diferent i podria provenir de qualsevol altre edifici important de les immediacions: el Castell, les
cases de Can Merlines, ... Tampoc se li pot atribuir una cronologia aproximada, encara que per
la seva fesomia i estil sembla d'època moderna.
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