Roure de la Font del Cosí
El Papiol
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Baix Llobregat
Barranc de can Puig
88

Coordenades:

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

41.43379
2.02303
418376
4587374

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Segle
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

08158 - 234
Patrimoni natural
Espècimen botànic
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Difícil
Lúdic
Privada
08157A00600091
Juana Maria Huélamo Gabaldón
ds., 26/01/2019 - 01:00

Descripció
Gran exemplar de roure que es troba just a sobre de la font del Cosí. El roure es troba a l'altre banda de la
riera de ca n'Amigonet però a uns escassos cinc metres de la font. Presenta una alçada d'un vint-i-cinc
metres, el que el converteix en un dels arbres més monumentals del municipi.

Observacions:
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El terme roure pot ser usat per a referir-se a moltes espècies d'arbres del gènere Quercus. En el seu ús
originari, el terme, derivat del llatí robur, designa espècies europees de Quercus de fulles toves, de
vora sinuosa, caduques, pròpies de climes temperats oceànics; o bé de variants fresques, per altitud,
del clima mediterrani. Un bosc on l'espècie predominant és el roure se'n diu roureda.

Història
La font del Cosí era la més coneguda del Papiol i es deia que les aigües feien venir ganes de menjar i, ja fos
per aquest motiu o perquè era a prop del poble, hi anava gent, fins i tot, de fora del Papiol. Al costat s'hi va
construir una sínia per a regar els horts del voltant. L'aigua continuava cap a la riera de can Rabella (Faura i
Casanovas: 1999: 208).
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