Font de Canaleta
Muntanyola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
Postius
Pista de Urb. Sobirana, camí ramader de Fontfreda. Casanova de la
Vall. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

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

41.872
2.13347
428092
4635928

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:

Descripció
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08129-179
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern Contemporani
XVIII-XX
Regular
Actualment no porta aigua.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 001A00005
Anna M. Gómez Bach
dv., 08/02/2008 - 01:00

Font situada al peu del torrent de la Casanova de la Vall just a tocar amb la Riera de Postius, on desguassa.
L'estuctura de la font és força senzilla, aquesta es troba construïda al costat del torrent aprofitant un saltant
del mateix i a mode de talús. Es tracta d'un mur de contenció a una sola cara vista fet de pedra de petites
dimensions, ben desbastada i lligada amb morter de calç. A l'espai central hi ha una llosa, una mica més
gran que les altres pedres, aquesta de formació calcària està ben treballada i presenta una inscripció on es
pot llegir: Font Canaleta. L'obertura de la font es troba a la part inferior d'aquest mur i està formada per un
pas circular, tot recobert de molsa i un canaló. Per aquí s'evacua l'aigua que va a parar en un petit receptacle
rectangular, també construït en pedra, que facilita l'evacuació de les aigües cap al torrent de la Casanova de
la Vall. L'entorn està parcialment arranjat, resten visibles alineacions de pedres fent de canal vers el torrent,
al centre hi ha una taula circular de pedra, segurament afegida més tard.

Observacions:
Es troba situada a 1Km de l'inici de la pista que porta a la Casanova de la Vall. S'accedeix des de
Santa Eulàlia de Riuprimer direcció Avinyó per la BV4316, per una pista forestal a mà dreta entre el
Km 1.3 i 1.4Km vers Postius i la Casanova de la Vall. Un cop a la casa cal seguir la pista, que seguint
una pendent pronunciada i vers l'esquerra mena a un petit replà d'on surt un corriol que porta a la font.

Història
Aquesta font es troba molt apartada del nucli urbà de Muntanyola i és desconeguda per bona part de la
població. Sembla formar part d'una estructura associada a la construcció i funcionament de la Casanova de
la Vall, una masoveria del mas la Vall situada al peu del camí Ramader de Fontfreda. Tot aquest entorn
presenta una ocupació antròpica de caire rural, sobretot agrícola i ramader, i si bé la font no es emprada per
abastir d'aigua el mas, ja que aquest gaudeix de diferents sistemes d'abastiment, sí que en devia ser un
element important a la zona, en general força mancada d'aigua. La llosa central que fa de cos a la font conté
una inscripció on es pot llegir: Font Canaleta, però no hi consta cap data de construcció o reforma. La
història i arranjament d'aquesta font s'ha de vincular a les activitats de la Casanova de la Vall però també a
un pas transhumant on pararien a abeurar els ramats que es direccionessin vers el municipi veí de l'Estany,
per la zona del bosc gran de Postius. Posteriorment, s'hauria arranjat l'entorn, i molt més recentment, en un
context de segle XX s'hauria afegit la taula de pedra per convertir l'espai en un lloc de lleure.

Pàgina 2

Pàgina 3

