Font de l'Aliberch
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
Zona de l'Aliberch
Trencant a BV-4317 Aliberch-Bons Aires. Costat mas Aliberch s/n.
08505. Muntanyola.

Coordenades:

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

41.89929
2.18307
432237
4638917

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

08129-105
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVI-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 003A00055

L'Aliberch de Baix
L'Aliberch de Dalt

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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Construcció que correspon a un pou mina ubicada prop de la casa i masia del Mas Aliberch, actual casa de
colònies. Aquesta font, situada als peus de la Riera de Muntanyola, ha estat arranjada pels diversos
propietaris del mas, i més recentment canalitzada. Es tracta d'una estructura semicircular, construïda amb
pedra de la zona, de petites dimensions i carreus molt poc treballats lligats amb morter de calç. La coberta
presenta una forma de falsa cúpula de morfologia semiesfèrica; la boca de la font és de factura senzilla,
formant un element rectangular on s'obre un broc vessador. Es desconeix l'afluència hídrica de la font, que
actualment encara es troba en ús i abasteix, tot i que de forma esporàdica, el mateix mas.

Història
A la riera de Muntanyola es documenten nombroses fonts, sempre vinculades a grans establiments rurals,
com és el cas del mas Aliberch. L'aigua d'aquesta font, actualment estacional, proveïa part de l'aigua
d'aquest complex agrícola i ramader, tant per al consum humà dels seus habitants com també servia per
abeurar els animals i regar una horta petita, situada entre el mas i la mateixa riera. La seva construcció s'ha
d'associar a la ocupació humana de la zona i a la necessitat de recursos hidràulics, i pot recular a l'Edat
Mitjana, moment en què ja es documenta el mas. L'estructura que veiem actualment segurament forma part
d'una reforma d'època moderna, concretament del s. XVIII, moment de gran auge demogràfic i important
activitat constructiva a tot el territori.
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