Font del Vernet
El Papiol
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Baix Llobregat
Font del Vernet
A la llera del torrent de la Salut, a mig camí entre El Papiol i La Salut.
160

Coordenades:

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

41.44485
2.02469
418528
4588601

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:

08158 - 51
Patrimoni natural
Zona d'interès
XIX-XX
Regular
Restaurada i neta l'any 2018
Inexistent
Difícil
Social
Pública
Agència Catalana de l'Aigua, Carrer de Provença, 204, 08036
Barcelona

Fitxes associades:
Font de can Tintorer
Font dels Avellaners/Font de Ca n'Esteve
Font del Lleó
Font del Cosí/Font de Ca l'Amigonet
Juana Maria Huélamo Gabaldón
Autor de la fitxa
dt., 04/12/2018 - 01:00
Data de registre de la

fitxa:

Pàgina 1

Descripció
Construcció en forma de caseta de mesures reduïdes, a l'interior de la qual hi cap una persona ajupida.
L'entrada està construïda amb totxo vist i arc de mig punt. A l'interior el sostre és de volta de canó, construït
de ciment armat i pedres. De la part superior surt una canonada que alimenta un safareig situat a uns 10
metres.

Observacions:
El dia 28 d'abril de 2018 i dins del programa "Col·laborem amb el Parc" que coordina el Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola, els voluntaris del Grup Excursionista del Papiol i els de
l'Associació Fes Fonts Fent Fonting la van rehabilitar, netejant el camí d'accés, la vegetació que envaïa
el safareig, i l'interior de la caseta. També es va recuperar una paret de pedra seca en el camí d'accés.
Durant el mes de març de 2019, per part de l'Ajuntament del Papiol, es fa una gran actuació en la qual
es neteja la vegetació de tota la zona i es fa un bon camí d'accés a la font i al safareig.
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