Borja de Sant Ponç-can Rigol
Corbera de Llobregat
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Baix Llobregat
Prop del camí de Sant Ponç i de la riera de Rafamans, al barri
de Can Rigol

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

41.40692
1.91399
409228
4584500

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

08072-73
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani Popular
XVIII?
Regular
S'ha després una part del sostre.
Legal
BCIL (14/01/87); Catàleg Municipal, 2005, núm. 74
Sí: IPA 18395
Difícil
Productiu
Pública
Ajuntament de Corbera de Llobregat. C/ la Pau, 5. Corbera de
Llobregat
Agustí G. Larios, Helena Garcia Navarro
dc., 16/02/2005 - 01:00

Descripció
Borja de planta circular, adossada a un marge de vinya. Construïda amb pedres de tamany
irregular, més grans a la base, i de dimensions considerables les que hi ha als brancals de
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la porta i la llinda. Coberta amb una cúpula que a l'interior és el·líptica. L'interior presenta
restes d'emblanquinat i una fornícula.
Observacions:
Sembla que ben a prop d'aquesta borja n'hi havia una altra, però no ha estat localitzada.

Història
Tot i que no hi ha elements documentals que permetin realitzar una datació aproximada, les
casetes de vinya es remunten a una tradició immemorial. En qualsevol cas, la seva presència als
indrets del municipi són anteriors a la meitat del segle XIX, ja que va ser aleshores que es va
eliminar el conreu de la vinya a causa dels estralls de la fil·loxera.
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