Sistema de rec de Quadres
Gurb
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Osona
Lloc/Adreça:
Parròquia de Sant Andreu de Gurb
Emplaçament:
A 450 metres per pista asfaltada i camí rural de la carretera B152a, punt quilomètric 71'550
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.96113
2.25284
438084
4645730

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Quadres
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08100-168
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern Contemporani
XVIII-XIX
Bo
L'aigua encara circula pel sistema de rec i és aprofitada per al
rec.
Inexistent
Restringit
Productiu
Privada
Ref.Cad: 08099A00600006

Jordi Compte
dv., 28/01/2011 - 01:00

Descripció
El sistema de rec de Quadres està situat uns metres a l'oest i al sud de la masia de
Quadres.
Es tracta d'un sistema de rec que distribueix l'aigua que arriba a la masia provinent de la
font del molí d'Oms. El punt on s'emmagatzema l'aigua és un viver o bassa ubicat uns
metres a l'oest de la masia. Es tracta d'un dipòsit quadrat de notables dimensions a partir
del qual s'inicia un rec en direcció sud que es bifurca en dos canals. La canalització,
formada amb blocs de pedra treballada, es divideix en un canal que es desvia a l'est
arribant a una font i un que va a l'oest i arriba a un safareig. Tant la font com el safareig es
troben fora del recinte tancat que envolta la masia, delimitat en part amb murs de maçoneria
de pedra. La font està formada per una pica monolítica amb un cavall esculpit i el safareig,
adossat a l'extrem sud-oest del mur que tanca el jardí està format amb grans blocs de pedra
treballada. El mur que tanca el jardí conté una petita torre de tipus defensiu a la cantonada
sud-est i nombrosos carreus foradats que sobresurten del mur sud i que antigament
s'utilitzaven per a la vinya.
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