La Copa
Santa Eugènia de Berga
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Osona
Sala-d'Heures
Paratge Saladeures. 08507 Santa Eugènia de Berga.

Coordenades:

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

41.90401
2.30159
442072
4639354

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

08246-69
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XX
1920-30
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 003AR00010

Aqüeducte de Sala-d'heures
Canal de Sala-d'Heures
Capella de Sant Joan Baptista de Sala-d'Heures
Casal de Sala-d'Heures
Caseta d'Aliets de Sala-d'Heures
Caseta de bombes d'aigua de Sala-d'Heures
Anna M. Gómez Bach
Autor de la fitxa
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Data de registre de la
fitxa:

dj., 20/04/2006 - 02:00

Descripció
Dipòsit d'aigües elevat situat al paratge de Sala-d'Heures, ubicat a la part més elevade el turó on s'aixeca la
masoveria sobre el casal de Sala-d'Heures. Aquest contenidor d'aigua potable respon a la funció
d'emmagatzematge de l'aigua tractada per el seu consum humà segons els estàndards de qualitat de les
diverses autoritats locals i internacionals. En les zones d'intensiu ús agrícola és difícil trobar pous l'aigua
aptes pel consum humà sense passar per cap tractament. Són especialment els valors dels nitrats i els
compostos fitosanitaris els que actuen com indicadors negatius junt a les bactèries, els minerals i les
partícules en suspensió. En alguns llocs es construïen cisternes i aljubs que recullen les aigües pluvials,
aquests solen ser subterranis perquè l'aigua es mantingui fresca i sense accés, i en casos més concrets
estructures aèries. És el subministració d'aquesta aigua potable al consumidor particular el que va portar a
inicis del segle XX a la realització d'unes obres d'enginyeria hidràulica de caràcter privat. Aquest dipòsit va
ser projectat en obra, ferro i formigó i ferro. Es tracta d'una estructura d'emmatzegament d'aigua encarregat
pels propietaris Sala-d'Heures per abastir la casa i la masoveria, a nivell estructural està formada per un cos
sobreaixecat, de forma cilíndrica que es recolza en un punt fixe format per una columna o torre massissa.
Aquest dipòsit disposa d'una zona d'emmagatzament a mode de contenidor unitari i presenta amb una
estructura de coberta a la part superior, que li dóna la forma d'una copa, nom pel qual és conegut.

Observacions:
A prop del Torrent de Sala-d'Heures també es localitzen dos nous dipòsits. Conjunt de dipòsits
construïts amb pedra del país es troba adossat a la paret de la feixa. Un dels dipòsits té una llargada de
2'35 m i una alçada de 1'60 m. A la façana principal hi ha una porteta amb dos golfos, que permet
accedir a l'interior; mesura 50cm d'amplada i 75 cm d'alçada. El dipòsit es troba a la zona coneguda
com els jardins de Saladeures. Presenta un bon estat de conservació, si bé la vegetació que cobreix la
coberta i les heures que ocupen bona part de la façana poden afavorir el seu deteriorament. Dos
dipòsits, de planta circular, amb un diàmetre exterior de 13'10 m i una alçada de 3m. Per entrar a
l'interior hi ha una trapa a la coberta que fa 70 cm de diàmetre. El material de construcció és el
formigó armat. Es troben ubicats a banda i banda del torrent. Entorn dominat per vegetació típica de
bosc i per matolls i bardisses de tota mena.

Història
El casal de Sala-d'Heures disposa d'una important infraestructura d'abastiment hidràulic, fruit de les obres
iniciades pels seus propietaris a mitjan del segon quart del segle XX. Amb la reconstrucció del casal, la
família Fontcoberta portà a terme importants obres hidràuliques, des del pantà fins a la canalització, així
com diferents sistemes d'aprofitament de les aigües residuals per rec i usos secundaris. En el cas de la copa
l'aigua es capta i s'emmagatzema per a consum humà, mentre que l'aigua que prové dels dipòsits que hi ha a
tocar el torrent de Saladeures també destinada al consum dels residents al casal de Saladeures.La finalitat
dels dipòsits és recollit l'aigua que prové de la font del Paradís per mitjà d'una canalització soterrada, fet al
1925 i 1930 per abastir d'aigua al casal.
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