Font de Les Graus
Font-rubí
Ubicació
Comarca:
Emplaçament
Alçada:

Alt Penedès
A l'indret conegut com "Camp de la font", a uns 250 m en línia recta
al nord del mas de Les Graus
261

Coordenades:

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

41.39946
1.66838
388686
4583958

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

08085-89
Patrimoni natural
Zona d'interès
Popular
Bo
Inexistent
Social
Privada
08084A02200030
Miquel Gea i Bullich
dl., 28/10/2013 - 01:00

Descripció
Darrera una gran alzina hi ha la font de les Graus. Set graons baixen cap una mena de cup de totxo. A un
costat, hi ha un galet metàl·lic que fa de sortidor, però moltes vegades trobarem que no raja. El paratge és
d'una gran bellesa i tranquil·litat.
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Història
La Zona de Les Graus dóna nom a la riera que la travessa, a la font que hi neix i a la masia que presideix la
finca. D'aquest topònim no en queda clar l'origen, tot i que, s'anomena grau a la gola d'un estany, és a dir;
un paratge de molta profunditat en el curs d'un riu o pèlag. El mot grau - o graus - el trobem lligat sovint
com a topònim de zones fluvials i pobles d'alta muntanya, com ara al Pallars i altres zones dels Pirineus.
Sembla ser que, anys enrera, el bosc d'alzines era força més extens, però durant la gerra civil se'n va talar un
bon tros per extreure'n carbó. També data d'aquest època, el refugi que hi ha a prop, excavat dins la terra.
Segurament es va utilitzar com a amagatall i refugi antiaeri en mig de la frondosa vegetació. Més
recentment, concretament l'any 2001, s'hi va establir anualment la Fira de Caça del Penedès, organitzada per
veïns i caçadors de Font-rubí. Aquest bosc ofereix a la fira un marc natural incomparable, farcit d'ombres i
espai generós.
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