Font de la Riera
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
El Castell de Muntanyola
Davant el mas la Riera s/n. Trencant senyalitzat a BV-4317. 08505.
Muntanyola.

Coordenades:

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

41.88632
2.17156
431268
4637486

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

08129-134
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVI-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 002A00006

La Riera

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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Anna M. Gómez Bach
dj., 26/10/2006 - 02:00

Font ubicada davant el mas la Riera, a l'altre costat del camí que porta davant la casa, aprofitant una
pendent natural. Aquest espai presenta un entorn construït a partir d'una planta rectangular i que parteix d'un
pou-mina que té al darrera i que capta l'aigua de la pluja, i que desguassa de la vessant muntanyosa.
L'estructura està construïda per un rectangle a mode de caseta de pedra, local i ben desbastada, i
parcialment recolzada sobre un talús o feixa per la banda oest, on s'ha construït un petit cobert en pedra
protegint la font. Aquesta es troba a un segon nivell, més a l'interior, sota un volta o arc de mig punt de
pedres ben treballades i també de procedència local, fent una forma de caseta amb una gran pica de suport o
abeurador que en recull les aigües sobrants i que les canalitza de forma subterrània. El conjunt es troba molt
ben cuidat i es conserva una llosa on hi ha una inscripció gravada, tot i la presència d'abundant vegetació a
la banda sud-oest del conjunt.

Història
Conserva una inscripció força esborrada que esmenta a algun membre de la família Riera i la data de 188..
La resta de l'estructura es troba força ben conservada. Tot el conjunt, així com les diverses estructures
associades al mas Rovira, es documenten des de l'Alta Edat Mitjana; aquest fet permet pensar que bona part
dels recursos hidràulics del mas ja es deurien planificar des d'aquest primer moment. L'actual estructura de
la font només sembla indicar una reforma del segle XIX, però tota l'estructura sembla de factura més antiga.

Pàgina 2

Pàgina 3

Pàgina 4

