Font de les Albes
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Muntanyola.

Osona
Zona de la Vall
Baga de Puigcarbó, Pista de Tarradelles a Puigcarbó. 08505

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

41.87553
2.14879
429367
4636307

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

08129-107
Patrimoni natural
Zona d'interès
Modern
XVI-XIX
Regular
Presenta cert mal estat. Necessita neteja
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 004A00024
Anna M. Gómez Bach
dt., 24/10/2006 - 02:00

Descripció
Petita font situada en una lleugera pendent prop d'un afluent de la riera de Muntanyola, a
mitja carena i a la zona de la baga de Puigcarbó. La seva factura és pràcticament inexistent;
es tracta d'un aflorament natural escassament freqüentat pels pastors i pagesos de la zona,
excavada amb una petita obertura a la roca que té les funcions de pica per l'aprofitament de
l'aigua, sense presència de cap element vessador. Es troba rodejada d'abundant vegetació,
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i algunes albes, així com diversa flora pròpia de zona de ribera de muntanya.

Història
Espai força abandonat, i molt poc concorregut per la dificultat d'arribar-hi i per la distància en la
que es troba respecte qualsevol habitatge del municipi. S'accedeix per un corriol que surt de
davant del camí del Molí de Tarradellas a Puigcarbó, a mitja carena i abans del de la Font Podrit.
El coneixement i ús d'aquest espai deuria ser ben conegut pels habitants de la zona, que li
posaren el nom de Font de les Albes per la presència d'aquests espècimens, encara presents al
lloc. La seva proximitat a Font Podrit doten aquest entorn d'un espai de gran interès natural i
paisatgístic, que actualment es troba molt abandonat i en total desús.

Pàgina 2

