Mina de cal Barraquer
Dosrius
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Maresme
Veïnat de Gemir, 33 - Zona de Dosrius
A la banda sud de la masia de cal Barraquer, en una zona plena de
feixes de conreu dins del bosc
354m

Coordenades:

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

41.58428
2.42514
452083
4603781

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

08075-217
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern Contemporani Popular
XVIII-XIX
Regular
L'interior de la galeria està una mica degradat.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 000805800DG50C

Cal Barraquer

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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Adriana Geladó Prat
dc., 04/04/2018 - 02:00

Descripció
Estructura aïllada situada en un dels marges que aterrassen la zona, que és plena de feixes. Es tracta d'una
galeria soterrada de recorregut rectilini que marxa en direcció sud-est. Està excavada al terreny natural de la
zona creant una galeria d'arc rodó. El tram inicial presenta la volta bastida en maons plans, amb els murs
fets de maons i reforçats amb pilars. La boca d'accés a la mateixa està oberta en un muret bastit amb pedra
irregular i està inclosa dins d'una pica rectangular bastida amb maons i amb el coronament fet amb carreus
de pedra. Sota la boca de la mina, a escassos metres, hi ha tres dipòsits de planta rectangular de factura més
moderna.

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

Història
La mina forma part de les propietats de la masia de cal Barraquer. Tot i que no es pot assegurar, és probable
que s'utilitzés per regar les feixes de conreu que hi ha al seu voltant i, fins i tot, podria abastir d'aigua a la
masia, que està situada sota seu.
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