Font de la plaça de can Torres
Dosrius
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Maresme
Plaça de can Torres - Dosrius
Situada a la cruïlla dels carrers d'Esteve Albert i de Salvador Dalí
141m

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

41.59514
2.40844
450699
4604996

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Can Torres
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08075-289
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani Popular
XXI
2001
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Pública
Ajuntament de Dosrius

Adriana Geladó Prat
dj., 10/05/2018 - 02:00

Descripció
Font aïllada situada a la cantonada sud-est de la plaça, al davant de l'accés principal. Està
formada per un cilindre de ferro d'aproximadament un metre d'alçada, que incorpora una
aixeta metàl·lica de botó. L'estructura està disposada damunt d'un paviment circular de
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llambordes de pedra, que incorpora el registre de desaigüe.

Història
La plaça fou construïda l'any 1994. Inicialment no s'havia projectat la construcció de cap font,
però un grup de veïns de la zona varen fer la petició a l'ajuntament. En origen, la font era bastida
en maons, amb una pica semicircular i el coronament arrodonit. Tenia una placa amb el nom de
la plaça. Posteriorment, se n'instal·là una altra de ferro colat, d'una sèrie fabricada a la Fundició
Dúctil Benito de Manlleu. La font actual fou instal·lada pels voltants de l'any 2001, ja que les
dues anteriors havien causat molts problemes de filtracions d'aigua. Es tracta d'un disseny
contemporani fabricat a la Fundició Dúctil Benito de Manlleu. L'aigua que proveeix la font és
subministrada per la xarxa d'abastament d'aigua de Dosrius.
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