Safareig de la Barca
Dosrius
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Maresme
Camí del Pou del Glaç - Veïnat de Rupit - Zona de Canyamars
A peu del camí que porta a Rupit, a la riba esquerra de la riera de
Canyamars
214m

Coordenades:

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

41.60248
2.45241
454369
4605786

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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08075-183
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern Contemporani Popular
XVIII-XIX
Dolent
Completament cobert de vegetació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08074A00900038
Adriana Geladó Prat
dj., 01/03/2018 - 01:00

Estructura aïllada de planta rectangular coberta per l'abundant vegetació que caracteritza la zona. Està
bastida amb maons i presenta un revestiment lliscat a l'interior, tot i que força degradat. A la banda del camí
es conserva un tram d'un tub que probablement canalitzava l'aigua per desaigüar l'estructura.

Història
Segons les fons orals, l'estructura presentava unes mides aproximades de 10 m d'amplada x 20 de llargada i
uns 2 metres d'alçada. Tot i que popularment és coneguda com a safareig, es tracta d'una bassa d'abastament
d'aigua i reg de conreus. L'aigua provenia del canal del Sot del Gall. El topònim amb el que es coneix
l'estuctura prové del fet que, a mitjans del segle XX, la família Prats, propietària dels terrenys, hi tenia una
barca. Quan plovia i el cabal de la riera s'incrementava utilitzaven la barca per navegar-hi.
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