Font de l'Ermità
Dosrius
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Maresme
Muntanya d'en Llibre - Veïnat de Rimbles - Zona de Canyamars
A la riba d'un torrent, al nord-est del turó de Lorita i sota el coll de
Lorita
291m

Coordenades:

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

41.58837
2.46183
455144
4604215

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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08075-213
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern Contemporani Popular
XVIII-XIX
Regular
Està coberta de molsa.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08074A01100007
Adriana Geladó Prat
dc., 04/04/2018 - 02:00

Estructura aïllada situada al costat del cabal d'un torrent, en una zona enclotada coberta per l'abundant
vegetació que cobreix la zona. Està formada per un petit muret bastit en pedra que presenta un broc circular
de ferro encastat. L'aigua queia dins d'una petita pica de planta rectangular, bastida en pedra i amb un rebaix
en un dels extems per desaiguar-la. Davant seu hi ha un destacable exemplar de pollancre cobert d'heura.

Observacions:
L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor.

Història
És probable, tot i que no es pot assegurar, que el topònim amb el que es coneix la font faci referència al
Santuari de la Mare de Déu de Lorita, situat al sud-oest de l'estructura, dins del terme municipal de Sant
Andreu de Llavaneres. La zona és coneguda pels caçadors, donat que forma part d'una de les parades de la
caça del senglar.
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