Font del Mesquer
Copons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Plana de Comalats, 08289
Al nord-est del nucli urbà de Copons, sota la plana de Comalats prop
de cal Bacardit
478m

Coordenades:

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

41.6558
1.52716
377366
4612609

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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08071-113
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani Popular
XX
Regular
La zona està coberta d'una abundant vegetació que, de tant en tant, es
manté a ratlla.
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Ref. Cad.: 08070A00600010
Adriana Geladó Prat
dv., 06/06/2014 - 02:00

Font aïllada situada en un entorn boscós al nord-oest de la plana de Comalats, tocant la riera de Sant Pere.
Està formada per un petit mur bastit en pedra escairada lliagada amb ciment, que revesteix el talús del
terreny d'on brolla l'aigua. Damunt del mur hi ha una llosa de pedra de grans dimensions gravada amb la
representació d'un gat salvatge i el nom "FONT DEL MASQUÉ". L'aigua brolla mitjançant un tub encastat
al mur de pedra i també compta amb una aixeta situada sota el tub. L'aigua cau dins d'un clot delimitat amb
pedres escairades plenes de molsa. L'entorn està cobert de l'abundant vegetació que caracteritza la riba de la
riera, que es troba a escassa distància de la font.

Història
Segons informacions orals, en origen era una font de clot. Entre els anys 2008 i 2009, l'actual estructura que
conforma la font fou bastida pel senyor Joan Pujol i Torrents. Fou ell qui va treballar la pedra gravant-la
amb la representació del gat i el nom. No es descarta que aquesta font també es correspongui amb la font
del Messeguer, actualment desapareguda i situada en el mateix indret, tot i que no es pot assegurar.
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