Font dels Burjons
Talamanca
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Bages
Lloc/Adreça:
Mas Les Generes, 08279 Talamanca
Emplaçament:
Just creuar el pont de Les Generes en direcció al mas, agafem
sender a l'esquerra i seguim uns 80m
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.73774881304545
1.8961896465499355
408210
4621248

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Mas les Generes
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08277 - 175
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Ref. cad.: 002A00018

Quim Serdà Manau
dc., 05/09/2007 - 02:00

Descripció
La font, respon a un d'aquests fils d'aigua que de forma natural ha pogut canalitzar-se, de
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tal manera que en surt un petit raig constant. Amb el temps, la font s'ha modificat fins
adquirir l'aspecte que té avui. Així, trobem una petita canalització de plàstic per a conduir
l'aigua fins a la pica de pedra, que a la vegada deixa sortir l'aigua per un forat, de tal
manera, que es perd per el subsòl. La canalització de plàstic està encaixada enmig d'un
pedaç de formigó posat damunt la roca, i on hi ha inscrita la data de 18-6-04. Una petita
tarima feta mitjançant petites lloses i terra fa més fàcil l'accés a la font. La vegetació que hi
ha crescut al voltant decora aquest espai tot creant un bonic paratge.
Observacions:
La font queda molt lluny del nucli urbà de Talamanca, i molt a prop dels pobles veïns de
Navarcles i St. Fruitós, fet per el que veïns d'aquests municipis creuen que la font pertany al
seu poble. En qualsevol cas, queda clarament demostrat que pertany a Talamanca, doncs
el riu Llobregat fa de límit natural, i la font es localitza al costat talamanquí.

Història
La font encara s'utilitza com a punt de proveïment d'aigua per a veïns de Navarcles, St. Fruitós
de Bages o Manresa, que omplen garrafons des de molts anys enrera. Trobem nombroses
modificacions i alteracions de l'entorn, fet per el que l'actual data gravada al damunt del brollador
(2004) sols respon a una petita intervenció d'algun particular. Fonts orals ens expliquen que al
llarg del temps han vist com aquest espai anava adquirint transformacions conforme les
inquietuds dels visitants, en cap cas però, arribant a malmetre l'agradable harmonia del conjunt.
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