Font de cal Carreras
Copons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Viladases-Camí de ca l'Arnau, 08289
A ponent del nucli urbà de Copons, sota la masia de cal Carreras
512m

Coordenades:

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

41.63633
1.49587
374723
4610492

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

08071-109
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern Contemporani Popular
XIX-XX
Regular
No raja i està coberta de vegetació.
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Ref. Cad.: 08070A00109002

Cal Carreras

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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Adriana Geladó Prat
dj., 05/06/2014 - 02:00

Font aïllada situada al marge del camí de ca l'Arnau, davant de l'encreuament amb el camí de pujar a la
masia de can Favó. La font està en desús, no raja aigua i està completament coberta de l'abundant vegetació
que caracteritza el marge del camí. L'aigua rajava d'un tub de encastat en un petit mur bastit en pedra lligada
amb morter de calç, d'uns 50 centímetres d'alçada. Té un forat al costat, corresponent a una de les reformes
qua va patir la font. L'aigua queia damunt d'una pedra situada al costat d'un clot.

Observacions:
L'aigua de la font provenia del subsòl. A escassos metres de distància de la font hi ha una barraca de
vinya de pedra seca.

Història
La font era utilitzada pels propietaris de la masia de cal Carreras per ús domèstic i per regar els horts.
També hi anaven a refrescar-se els pagesos de la zona i els vianants que passaven pel camí.
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