Forn de calç FC016
Vallirana
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Baix Llobregat
Font de can Bogunyà - Can Bogunyà
Uns metres abans d'arribar a la font, al marge esquerre del camí PR-C
163 al Coll del Marge del Moro
186m

Coordenades:

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

41.36918
1.93257
410730
4580290

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

Pàgina 1

08295-415
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani Popular
XIX-XX
Dolent
Enderrocat i molt afectat per l'abundant vegetació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08296A00409003
Adriana Geladó Prat
dt., 18/04/2017 - 02:00

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 és de planta circular. S'observen les parets
rubefactades per l'acció del foc. L'estructura està molt afectada per l'abundant vegetació de la zona i, fins i
tot, hi ha un arbre a l'interior.

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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