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Argençola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Plans de Ferran
Als Plans de Ferran. Passat Cal Gotzo de Dalt, uns 200 m un camí a la
dreta.
669

Coordenades:

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

41.57653
1.46649
372158
4603896

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

08008-91
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern Contemporani Popular
XVIII-XIX
Dolent
Només es conserva una cara del forn. Aquesta presenta esquerdes
importants.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08008A007001490000IT
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Descripció
Pròxim a l'altre forn de calç, la tipologia arquitectònica és la mateixa que aquell. Tenia forma de piràmide
truncada, i es recolza per la part posterior sobre la roca. Alçat amb carreus irregulars de pedra disposats
horitzontalment. Al centre hi ha la boca del forn amb una arc escarser adovellat, que quasi no es conserva.
L'interior era amb petits maons horitzontals.

Història
L'obtenció de calç i guix va ser durant molts anys una pràctica habitual en aquells indrets on existia pedra
calcària per alimentar els forns. La calç tenia moltes més aplicacions que el guix. Així, a part de servir per
fer-ne l'argamassa necessària per la construcció, també s'utilitzava per emblanquinar parets, esterilitzar la
vinya, adobar les pells, desinfectar l'aigua. El forn es començava a construir fent un clot a la timba o talús si
era un terreny en pendent, cosa que era el més normal i desitjable pel calciner.
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