Pou nou de Can Font de l'Alzinar
Sant Llorenç d'Hortons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Alt Penedès
Can Font de l'Alzinar; al sud del terme municipal
203

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

41.45527
1.82769
402088
4589962

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Can Font de l'Alzinar
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08222-144
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Dolent
Sec i en desús
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08220A014000030000PI

Jordi Montlló Bolart
dj., 28/02/2013 - 01:00

Descripció
Pou i safareig de Can Font de l'Alzinar que s'utilitza per regar i abans també per rentar la
roba. La caseta del pou és de planta quadrangular; fa 1'45 x 1'50 metres i té una alçada de
2'25 metres. És de coberta plana i la porta és de fusta, amb una llum de 93 cm d'amplada i
110 cm d'alçada. El safareig és quadrangular i fa 1'8 x 1'45 metres i una alçada de 68 cm.
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Té una rentadora que originàriament era de maons i amb posterioritat es va encimentar i
que mesura 1'65 m de llarg i 40 cm d'amplada. A l'interior està ple de branques de parra
seca.
Els paraments estan fets de maó pla i arrebossats. Tot i que en algunes parts s'ha perdut
aquest arrebossat, deixant els maons vistos.

Història
La masia de Can Font de l'Alzinar, l'any 1513 era d'Agnès, muller d'Antoni Miquel. Està
documentada l'any 1587 ja amb el nom de casa d'en Font . Neix de la unió dels masos Maimó
d'en Sarrovira, Badiguer, Pastor i Gibert. Abans de 1825 passa a mans d'Antoni Ravella
Bosquets. Fou propietat del Comte d'Olzinelles, el qual la vengué a finals del segle passant al
Marquès de Camps, de Girona, actuals propietaris.
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