Forn del Clot del Biel
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Comparteix:
Facebook
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Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Berguedà
Clot del Biel
Vessant dret de la Riera de Clarà
510

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

42.02162
1.84335
404241
4652824

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

Descripció
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08049-167
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval Modern
XV-XVIII
Bo
Conserva cambra de cocció i graella.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08048A00500074
Jordi Montlló Bolart
ds., 07/07/2012 - 02:00

Forn d'època per determinar situat en el vessant occidental del Clot del Biel, sota el
viaducte, que conserva la cambra de combustió i la graella. És de planta circular amb un
diàmetre aproximat de 2'8 m per la cara interna. Una columna al mig de la cambra de
combustió, de secció quadrangular ( 35 x 45 cm) feta de maons i 1'4 m d'alçada visibles,
sosté la graella. Les parets de fang de la cambra de combustió, excavades en el mateix el
marge, conserven restes visibles de vitrificació degut a l'exposició al foc i a les elevades
temperatures. Des de l'interior de la cambra es poden observar els forats de respiració i
transmissió de calor que connectaven amb la cambra de cocció. Són de planta rectangular i
es troben colgats de terra i ceràmica. Són de superfície troncocònica, més amples de la part
inferior que de la part superior. Per la base fan 4 x 10 cm i tenen una alçada aproximada de
40 cm.
Observacions:
No sabem si conserva part de les parets de la cambra de cocció.

Història
La seva datació és incerta. Tenim forns molt semblants a aquest en època romana, però amb la
columna central feta amb d'altres materials i més amples. Alguns dels forats de respiració tenien
teules àrabs encaixades, que podria tractar-se tant de material d'època medieval com moderna.
Fins que no es faci una excavació serà difícil tenir-ne una adscripció cronològica fiable. En tot el
territori abunden els forns de teuleria que es van utilitzar per construir la majoria de masies de la
zona, però és veritat que tipològicament són diferents.
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