Pou-cisterna de Palau de Biure
Olvan
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Berguedà
Les Serres de Biure
Carretera de Puig-reig a Sta. Maria de Merlès, km. 4

Coordenades:

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

42.00677
1.9037
409216
4651109

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

08144 - 121
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern Barroc
XVIII
Bo
Inexistent
Restringit
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 001A00025

Palau de Biure
Masoveria de Palau de Biure
Mare de Déu de la Pietat de Palau
Pallissa de Palau
Busquets, J.; Cascante, P.; Sellés, C.; Serra, R.
Autor de la fitxa
dc., 16/10/2002 - 02:00
Data de registre de la

fitxa:
Autor de la darrera
revisió:
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Sara Simon Vilardaga

Data de la darrera revisió: dj., 01/04/2021 - 20:00

Descripció
Al sector de tramuntana de la masia de Palau i sobre un terrat que dóna accés a la capella particular, s'hi
troba el brocal del pou compost per una base octogonal obrada amb pedra sorrenca tallada i polida sobre el
qual hi ha l'estructura de ferro que aguanta la politja i que es caracteritza per l'interessant treball de ferro
forjat format per volutes i coronat per una au i elements florals. Sota la base del pou hi ha la cisterna que
emmagatzema aigua per a la masia.

Observacions:
Autoria de les imatges: Sara Simon, 2021.

Història
La masia de Palau de Biure és documentada des del segle XIII com una de les grans propietats de la
parròquia de Santa Maria de la Guàrdia. L'arxiu familiar conserva documentació des del segle XIV al XX
que ha permet reconstruir el llinatge de la família que des del segle XV ha mantingut la propietat d'hereu a
hereu, canviant una sola vegada el cognom de Palau pel de Cabanes.
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