Pou del Camp
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Osona
Múnter
Camps sota el mas El Camp de Múnter. s/n 08505. Muntanyola.

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

41.87659
2.21058
434496
4636376

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

08129-153
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern Contemporani
XVI-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Estructural
Privada
Ref. cad.: 005A00077

Anna M. Gómez Bach
dl., 12/03/2007 - 01:00

Descripció
Pou de planta circular que es troba situat en un camp sota el mas El Camp, a peu del camí
que porta a la Fàbrega i la Franquesa. Aquesta estructura amida 1'5 m de diàmetre interior,
6 m de perímetre exterior i les parets exteriors tenen una alçada de 1'6 m. Està bastit amb
pedres de mida mitjana i variada, poc desbastades i lligades amb argamassa o morter de
calç; l'estructura presenta una coberta a una vessant de teula aràbiga. La zona d'accés és
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poc visible, ja que dóna a l'interior del camp sembrat i està cobert per abundant vegetació i
argelagues.

Història
Estructura construïda per esdevenir una font de captació d'aigua secundària del mas el Camp.
Aquest gran mas té una important bassa construïda i un sistema de captació d'aigües pluvials.
Aquest pou permet captar aigua subterrània vinculada als veïns torrents de la riera de Múnter.
Aquest element es troba situat al mig d'un camp sota el mas. Es tracta d'un pou que presenta
una factura d'època moderna i que es conserva en bones condicions, a excepció d'algun
element puntal. Es desconeix el moment de la seva construcció, tot i que aquesta es pot
adscriure a l'època moderna ,moment de gran activitat econòmica agrícola-ramadera a la zona
de Múnter.
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