Font del Francàs o del Grau
Sant Agustí de Lluçanès
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Osona
Sector central del terme municipal
Entre les masies del Grau i Casanova del Francàs

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

42.08534
2.12722
427815
4659620

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Casanova del Francàs
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08195-59
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani Popular
Bo
Convindria retirar la vegetació que cobreix l'estructura de
pedra de la font.
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Ref. cad.: 004A00005
El Grau
Jordi Compte i Marta Homs
dv., 20/01/2006 - 01:00

Descripció
La font del Francàs o del Grau està situada entre les masies del Grau i Casanova del
Francàs, dins el nucli històric de Sant Agustí de Lluçanès.
Es pot accedir a la font baixant des de la carretera BP-4654 entre la Casanova del Francàs i
l'edifici de l'Ajuntament vell o bé des de el camí veïnal que porta a la masia del Grau i
l'església de Sant Agustí.
Es tracta d'una font de pou, construïda per sota el nivell de la Casanova del Francàs, que
es troba just al damunt. Des de l'exterior es pot observar una estructura de pedra coberta
de vegetació amb una obertura coronada amb arc rebaixat. L'obertura queda tancada per
una porta petita de fusta que separa el pou de l'exterior. L'aigua que sobra es diposita,
mitjançant una canalització, en el viver del Grau, que és una estructura de pedra que
actualment s'utilitza com a dipòsit però que també havia servit com a safareig.
Observacions:
El fet que la font es trobi en un punt limítrof entre les dues masies, provoca una confusió
sobre la seva denominació.
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