Font de la Plaça
Cabrera de Mar
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Maresme
Carrer d'Anselm clavé, sota la Plaça del Poble
104

Coordenades:

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

41.52813
2.39292
449353
4597565

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Any
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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08029-59
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern Contemporani Popular
XVIII-XX
1741
Bo
Funcional, la font encara està en ús.
Legal
POUM-59
IPA 8345

Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Cabrera de Mar
Marc Guàrdia i Llorens
dj., 05/05/2016 - 02:00

Descripció
Sota la plaça del poble s'obre una volta d'arc rebaixat carpenell, voltat de dovelles de pedra. Presenta una
estructura graonada, i està integralment decorat amb rajoles ceràmiques vidrades, amb alternació de motius
triangulars de color groc i verd fosc. L'aigua brolla del cap d'un lleó esculpit en pedra, amb broc metàl·lic a
la boca del felí. L'aigua devalla sobre un pedrís. A la part frontal s'hi troba una placa commemorativa de
l'any 1987 que esmenta que la font és de l'any 1741. Fins fa poc temps la font també estava decorada amb
una placa oval ceràmica amb el paisatge de la muntanya de Burriac i el castell, amb una cabra al front,
element avui desaparegut.

Història
Tal i com resa la inscripció l'aigua començà a brollar a la font l'any 1741. Sembla que l'aigua venia de
l'aqüeducte de Sant Domènec, que conduiria l'aigua des de la zona del Rocar d'en Lladó, salvant el torrent
de cal Coix.
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