Pou de Ca l'Aribau
Argençola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Clariana
Carretera BV- 2212, a l'alçada del km 3,5 un camí a la dreta ( davant
de l'entrada a Cal Pau Llarg)
528

Coordenades:

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

41.58372
1.50746
375587
4604634

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

08008-31
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani Popular
XIX
1883
Bo
Al fons del pou, hi ha brossa que la gent ha anat llençant al llarg del
temps.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08008A006000120000IP

Font de Cal Biosca de la Nou
Barraca de pedra seca

Autor de la fitxa
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Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.

Data de registre de la
fitxa:

dc., 16/03/2011 - 01:00

Descripció
Estructura de planta circular alçada en mur de parament irregular a base de pedres. Presenta la boca
orientada al sud, aquesta obertura té llinda de pedra on hi trobem la data de 1883. Un petit mur que s'alça a
l'entrada per evitar que entrin animals. La part superior del pou presenta una falsa cúpula. A l'interior del
pou, hi ha una petita pica rectangular de pedra.
Com la majoria de pous, s'excavava una cavitat en forma circular en el sòl fins a trobar la veta d'aigua,
posteriorment les parets de la cavitat es folraven amb pedra, per evitar que caigués terra a l'interior.
Destacar a la cara nord, hi ha una entrada tapiada, i que donava accés a la pica abans esmentada.

Observacions:
Situat a l'entorn d'uns camps de cultiu. El camí d'accés s'ha colgat de terra llaurada, que fa impossible
l'accés a tot vehicle que no sigui un tot terreny.

Història
Pertanyia a les possessions de Ca l'Aribau fins que fou traspassat amb totes les terres adjacents als
propietaris de Cal Biosca de la Nou.
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