Pou d'aglans de Perdaltes
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Osona
Lloc/Adreça:
Zona del Pla del Vilar
Emplaçament:
Davant del mas Perdaltes s/n.08505. Muntanyola. A peu de la
carretera abans d'arribar al mas.
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.9187
2.11083
426267
4641132

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

08129-137
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVI-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Grup Immuebles y Máquinas SL. C. Major, n. 8. 08500. Vic.

Anna M. Gómez Bach
dg., 29/10/2006 - 02:00

Descripció
Aquesta estructura es troba situada en una petita elevació aprofitant el desnivell natural
format per el marge del camí que porta al mas Perdaltes. Es tracta d'una construcció
negativa, excavada al terreny natural, de planta rectangular i de dimensions desconegudes.
Actualment es troba reblerta de sediment aportat, i els antics propietaris del mas recorden
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que sempre ha estat així, i que de petits jugaven a desenterrar el pou. Conserva un sistema
de coberta format per un teulat de doble vessant i amb algunes teules aràbigues, que
sembla un afegitó posterior. Es desconeix el sistema constructiu del conjunt, tot i que
sembla tractar-se de paret de pedra seca, a una sola cara vista, o lligada amb morter de
calç. Actualment es troba sense ús i es desconeix la seva funcionalitat inicial.

Història
Segons informadors orals de Perdaltes, es tracta d'un pou d'aglans, i s'hauria utilitzat per
guardar-hi o emmagatzemar-hi aglans com a activitat recol·lectora complementària a l'activitat
agrícola del mateix mas, ja fos aquest per consum humà o animal. Sí que es té constància del
seu desús, al llarg de tot el segle XX, i sembla respondre a les necessitats d'abastiment d'època
moderna, i la construcció de diversos annexes complementaris creant un espai o magatzem o
amagatall, fins i tot un possible sil o cisterna.
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