Estanyet de Gréixer
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Berguedà
Lloc/Adreça:
Prop del nucli de Gréixer
Emplaçament:
A la zona de Gréixer damunt de la "Font Bona" seguint la pista
d'Escriu i Font del Faig. GR.107
Alçada:
1135
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.28887
1.83979
404349
4682502

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

08099-225
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XX
Bo
Està en desús però es manté en bon estat.
Legal
DOGC. 353/1983 de 15 de juliol. Llei 6/1982 de 6 de maig.
Fàcil
Sense ús
Privada
08098A00100009
Pere Cascante i Torrella
dc., 20/12/2017 - 01:00

Descripció
Estanyet artificial situat prop de la "Font bona" de Gréixer i al costat de la pista que
ascendeix a Escriu i la Font del Faig prop del "Clot d'en Pere". Es tracta d'un estany de
titularitat privada encabit amb dues parets de pedra al torrent de la Font bona i amb una
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resclosa també atalussada a la part frontal. Es situa a 1135 mts d'alçada a la vessant sud
del Moixeró i del Penyes-Altes que es troba envoltat per un bosc mixt de fajos de fula
caduca i pinedes de pi roig. Es tracta d'un indret de gran bellesa dins del Parc Natural del
Cadí Moixeró, especialment a les tardors i primaveres on el verd de les seves fulles forma
un cromatisme amb la vegetació de l'entorn. És habitat d'espècies amfíbies i rèptils entre
elles el tritó Pirinenc i la salamandra.
Observacions:
Indret de gran bellesa i protegit dins del Parc Natural del Cadí Moixeró

Història
Estanyol construït a principi de segle XX per la família Ponça per abastir d'aigua als conreus i
nucli de Gréixer. També es va emprar per a produir electricitat gràcies a una petita central
transformadora que acollia un petit generador que fabricava electricitat per a l'autoconsum.
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