Font de Joana
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Muntanyola.

Osona
Múnter- Urbanització de Fontanelles
A la riera de Múnter. Accés camí de Múnter a Muntanyola. 08505

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

41.86915
2.19244
432983
4635563

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

08129-101
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Grup Immuebles y Máquinas SL. Cr. Major, n. 8. 08500. Vic.
Anna M. Gómez Bach
dg., 22/10/2006 - 02:00

Descripció
Oberta a la riera de Múnter i situada a la part baixa del municipi, prop de can Puig i als peus
del Serrat de la Font Joana, fent de límit amb el municipi veí de Tona. Petita font situada en
una lleugera pendent prop la Riera de Múnter. La seva fàbrica és força senzilla; es tracta
d'una estructura de pou-mina adaptada a font. La seva planta és circular, construïda amb
pedra local, de petites dimensions i ben tallada. Té una pica per la distribució de l'aigua i
dos brancals laterals i una coberta de llosa plana, de la mateixa pedra local. Es troba
rodejada de grans alzines i davant mateix hi ha una petita esplanada.
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Història
Espai que, tot i estar poc arranjat, és molt concorregut per excursionistes i caminats i ofereix un
bon espai d'interès natural. A l'estar allunyada de la zona urbana, molta gent hi va a passejar o
fer estada, i és concorreguda tant per la gent de Múnter i Muntanyola com pels de Tona. La font
no conserva cap data gravada, només un rètol indica el seu nom. Es tenen poques notícies del
moment d'arranjament d'aquest espai per a l'ús humà, tot i que el topònim de Font Joana el
trobem ben present en el serrat que porta aquest nom i es troba ubicat a la partió amb el
municipi de Tona. Segurament, els habitants dels masos propers, Can Puig, la Casanova del
Puig i els altres veïns de Múnter habilitaren aquest espai, altrament ben situat als peus de la
carretera de Manresa a Malla, N-141C.
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