Forn de calç FC004
Vallirana
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Baix Llobregat
Penya Rubí - Can Bogunyà
Pel PR-C 163 en direcció al Puig Vicenç, prop de la Penya Rubí,
tocant al Fondo de la Guixera
293m

Coordenades:

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

41.36905
1.94665
411907
4580262

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08295-404
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani Popular
XIX-XX
Dolent
La boca està completament enderrocada.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08296A00400005

Forn de calç FC002
Forn de calç FC003

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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Adriana Geladó Prat
dc., 12/04/2017 - 02:00

Descripció
Restes d'un forn de calç simple excavat en un talús del terreny natural de la zona. L'estructura està força
enderrocada, sobretot per la part de la boca d'entrada. Tot i això, en origen era de planta circular. S'observen
les parets rubefactades per l'acció del foc, així com restes de carbó vegetal. A la part superior es conserva
una filada de pedra de diverses mides que corona l'estructura.

Observacions:
Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

Història
Aquests forns estaven destinats a l'obtenció de calç mitjançant la combustió a altes temperatures de la pedra
calcària de la zona. Podien ser d'un sol ús o bé permanents, i podien estar excavats en un talús del terreny o
construïts en un terreny pla. La calç s'utilitzava per a la construcció (morter de calç) i la vinya (esterilització
de plagues), entre d'altres usos (desinfecció de l'aigua, tractament de les pells dels animals…).
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(Consulta: 12-04-2017). OLLÉ DORCA, Francesc (2010). "El treball de la pedra a Vallirana". Materials del
Baix Llobregat, 16, p. 61-69.
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