Forn de guix a la zona del Berenador (obaga
de cal Companyó)
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Comarca:
Berguedà
Lloc/Adreça:
A l'obaga de Cal Companyó a la riba esquerra del Llobregat
Emplaçament:
Al darrere del "berenador". Ctra B-402 Pk. 3 a l'esquerra hi ha el
trencall que creua el Llobregat
Alçada:
750,7
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.23692
1.90462
409620
4676663

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:

08099-49
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XIX
Regular
Cobert de vegetació i amb la volta esfondrada.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08098A00700004
Pere Cascante i Torrella
dg., 05/03/2017 - 01:00

Descripció
Es tracta d'un forn de guix compost per dues estructures a diferents nivells i situades a
l'obaga de "Cal Companyó" que es troba a la riba esquerra del Llobregat. El primer element
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està format per una estructura de planta quadrada i d'uns 3 metres d'alçada aprofitant el
desnivell d'un marge del terreny i amb un aparell de maçoneria de còdols de riu i pedra
picada a les cantonades. La segona estructura i situada a uns 50 metres per sobre de la
primera té unes mides més grans que l'anterior i formada per un element de planta circular
d'uns 4 metres d'alçada amb les parets construïdes amb un aparell de reble i maó cuit i amb
una obertura a la part frontal amb els muntants i arc rebaixat realitzats amb maó cuit.
Exteriorment té una planta quadrada amb les cantonades fetes amb aparell de pedra picada
llevat de la cantonada est que és amb maó com a testimoni d'alguna reforma més moderna.
A la part superior es conserven els arrencaments de la volta de maó. Sembla que al costat
hauria existit una estructura similar i amb les mateixes mides ja que s'endevinen entre la
vegetació les restes de les seves parets i també de la part interior. Està molt apropa d'unes
mulleres on aflora aigua i en una zona molt obaga que no hi toca mai el sol.
Observacions:
Tot i que hem interpretat aquesta estructura com un forn de calç o de guix, no es descarta
que aprofités un element més antic i amb una funció molt diferent; en aquest cas per
emmagatzemar glaç, ja que la seva planta, la posició geogràfica en un lloc molt fred i també
la proximitat al riu fa pensar en un antic pou de gel reconvertit en forn de calç

Història
Desconeixem completament les dades històriques referents a aquesta estructura que deuria
produïr calç.
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