FONTS DE CAMARATA I DE VALELLA
DADES GENERALS
Localització: la font de Valella està situada a
l’entrada a Selva des d’Inca, arran de les cases de
Son Bonet. La font de Camarata s’ubica al pla de sa
Font, dins el casc urbà de Selva, vora la carretera
Inca Lluc.
Propietat: pública.

Règim de visites: lliure.

Aspectes històrics i cronología: Coneixem poques dades històriques sobre
aquestes fonts. Únicament es tenen constància de dues actuacions que es
varen dur a terme els anys 1837 i 1865. En aquestes dates, les fonts i els seus
rentadors foren escurats. La font de Rentar fou restaurada pel Consell de
Mallorca l’any 1997.
Descripció dels edificis: Les dues fonts es troben molt pròximes entre sí i
vorejant l’antiga ruta de peregrinació a Lluc. A la font de Valella s’hi accedeix a
través d’una escalonada de pedra que davalla fins a la
font, coberta per una paret i accessible a través d’una
senzilla obertura. Destaquen les restes de la roda que
permetia treure l’aigua, els pedrissos exteriors que
delimiten l’escalonada i la volta de la font, construïda
amb pedres i argamassa. Els rentadors, situats a un
centenar de metres en direcció al poble, romanen avui
totalment abandonats. Fa anys que s’hi va edificar un
dipòsit de formigó, el que destruí bona part de
l’edificació antiga. També existia una canalització
antiga entre la font i els rentadors. Molt recentment
l’entorn de la font s’ha rehabilitat. Per alta banda, a la
font de Camarata es davalla per unes escales de vint-i-tres graons de pedra,
que dibuixen un angle recte. Es troba coberta per una volta de mig punt molt
alta i ben visible des de l’exterior. L’accés està protegit per una reixa de ferro.
Des de la font de Camarata l’aigua és conduïda a través d’una canal exterior
fins a la font de Rentar, on es localitzen els rentadors coberts per una porxada
de bigues, canyissada i teules. L’aigua travessa un camí abans d’arribar a la
zona empedrada i alimenta un abeurador, des d’on passa als rentadors. La
porxada presenta una gran obertura a la part posterior, que estava totalment
oberta a la part del camí, on avui trobam una reixa de ferro tancada.
Protecció existent: La font de Valella i la font de Camarata consten al Catàleg
del Patrimoni Històric de Selva (en tramitació).
Font: Guia Patrimonial del Raiguer (Mancomunitat del Raiguer)

