Forns de guix del Vergès
Santa Margarida de Montbui
Ubicació
Comarca:
Anoia
Lloc/Adreça:
Coll del guix (08710 Santa Margarida de Montbui)
Emplaçament:
Des del Coll del guix cal agafar el camí de la roureda, a uns 500 m
al cantó dret de la muntanya
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.56596
1.55767
379740
4602592

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

08250-45
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XX
Dolent
En runes
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08250A00600018

Raquel Valdenebro Manrique
dv., 23/04/2010 - 02:00

Descripció
Element arquitectònic aixecat al peu del camí que travessa el bosc i la muntanya de la
Perera, al nord-oest del veïnat del Coll del Guix. Es tracta d'un seguit de tres forns de guix
aixecats en maó, més un cos destinat a carbonera. Aquests elements es troben situats a
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llevant del camí, aprofitant el desnivell de la muntanya. Uns metres més endavant, a ponent
del camí, destinades a aixopluc dels treballadors. Els forns, són una construcció aixecada
en escala, aprofitant el desnivell de la muntanya. L'accés es realitzava pel pis inferior, on
s'aprecien un cobert rectangular aixecat en maó i cobert amb bigues de ciment i teulada
inclinada. Darrera d'aquest cobert d'accés, i una mica més elevat, destaca un altre cos
rectangular, també fet en maó, l'accés al qual es realitza pel cobert primerenc. Aquest espai
acollia la maquinària dels forns. Sobre aquest cos, i en un nivell superior, s'aixequen els
forns. Es tracta de tres forns circulars, fets en maó, d'uns 5 metres de diàmetre i uns 20
metres de profunditat, oberts amb una porta formada per una arcada de mig punt feta
també feta amb maons disposats verticalment. El conjunt d'aquests tres forns s'encabia en
una estructura feta en maó i pedra i amb restes d'arrebossat. A migdia dels forns es
disposava un cos quadrangular amb les mateixes mides que els forns aproximadament, fet
amb les parets laterals de pedra i la frontal en maó, destinat a magatzem del carbó. Era
evident doncs, que aquest espai s'omplia per la part superior, arribant els camions a peu del
camí i descarregant. Tot sembla indicar que la part superior d'aquests forns era coberta
amb un altre cos construït en maó, actualment desaparegut. Tot el conjunt es troba molt
malmès i la vegetació el cobreix de forma accelerada impedint la visió complerta del conjunt
i les autèntiques dimensions dels forns. A ponent del camí, s'aixeca una construcció de
planta rectangular, planta baixa i coberta inclinada, feta en maó sense arrebossar. Es tracta
d'un aixopluc construït pels treballadors de la fàbrica. No s'aprecia cap obertura
constructiva, a excepció de tres portes d'accés al peu del camí.

Història
Els forns de Guix del Vergés foren aixecats pel Sr. Vergés, d'Igualada, entorn a l'any 1958. Es
tractava d'una indústria de caràcter familiar on treballaven, a més dels propietaris, un màxim de
5 o 6 treballadors, alguns dels quals havien arribat al Coll del Guix durant els treballs de la
carretera BV-2233. La producció era venuda a Igualada, per la qual cosa, el camí d'accés a
aquests forns era freqüentat per camions mitjans que realitzaven el transport de carbó com a
combustible pels forns i retornaven carregats de guix. En tant que indústria varen funcionar fins
la dècada del 1970 , aquell any, un desgraciat accident familiar, causat per l'atrapament en una
de les cintes trituradores del fill del propietari, va ser la causa de la seva mort i el conseqüent
tancament de la fàbrica. Amb tot la guixera utilitzada com a cantera dels forns va seguir sent
explotada per altres indústries fins a l'any 2000.
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http://www.historiamontbui.blogspot.com/
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