Font de la Talaia
Dades generals
UTM: 0436373, 4641422
Altitud: 499,0 ± 7,0 (metres)
Localització: en el sender del GR del Mèder.
Accés: Per anar a la font cal sortir del Nucli de Vic. En arribar al mas Sagalés (a la dreta de la carretera,
després de passar per sota la variant de la C17), és pren un camí sense asfaltar que segueix la riba del riu
Mèder. De seguida que la carretera travessa el Mèder, la font ens queda a la nostra dreta, al costat del riu.
A la vora hi tenim el Blanqueig. (font GDT)

Descripció i estat de la font: L’entorn Esquema de la localització
esta força ben cuidat. Uns magnífics
oms protegeixen la font que es troba al
costat mateix del riu. Llàstima que hi ha
camps femats molt a prop. Hi ha un raig
continu que va a parar a un rec que
desemboca directament al riu Mèder.
Recull històric: La font que hi ha
actualment es va construir sobre una
antiga font a mitjans del 1936 quan s’hi
va fer una intervenció per portar aigua
a la casa de la Talaia. Per la seva
proximitat amb Vic, aquesta font va ser
molt concorreguda. (S’hi coneixen
tornabodes del Carrer de Sant Pere i de
la Rambla).
Llegenda:
Escala: 1:
Imatge
Antigament, en el lloc on actualment hi ha el pont del
Blanqueig, hi havia una palanca feta de fusta que permetia
travessar la riera. Actualment encara es poden veure les restes
d’aquesta estructura a la base del pont.
Elements singulars: El riu Mèder
Estat dels voltants: L’entorn està força ben cuidat. Uns
magnífics oms protegeixen la font que es troba al costat mateix
del riu. Llàstima que hi ha camps femats molt a prop. Hi ha un
raig continu que va a parar a un rec que desemboca
directament al riu Mèder.
Paràmetres
La font raja?
Origen de l’aigua?
Es tenen analítiques?
Hi ha senyalització?

Sí
Sí
Sí

