Cal Foc Encès
Argençola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Carretera N-II km 536. Argençola
Passat el pont d'Argençola, a l'esquerra fins arribar a la tanca. Es
continua el camí fins arribar.
555

Coordenades:

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

41.61968
1.45128
370976
4608709

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

Descripció
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08008-151
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XVII
Bo
Inexistent
Restringit
Residencial
Privada
001202800CG70G0001FW
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
dg., 15/05/2011 - 02:00

Es troba situada a l'altre costat de la N-II a la l'alçada del km 537. Consta actualment de tres cossos on es
troben l'habitatge i el molí, i de diferents construccions annexes. Les construccions son alçades amb petits
carreus de pedra disposats horitzontalment. L'habitatge primitiu és el del molí, situat al centre del conjunt.
Els elements més destacats es troben a la façana nord-oest, on s'observen diferents finestres amb ampit de
pedra. A la part inferior hi trobem l'entrada rectangular amb una gran llinda de fusta,. Aquesta entrada s'hi
accedeix per unes escales de pedra ben treballades. A l'interior de l'edifici hi destaca una gran volta de canó
on hi trobem l'estructura del molí. En aquest espai s'hi troben unes escales de pedra que porten a una estança
superior. Destacar-hi també l'existència d'una pica de pedra. Finalment, esmentar que el paviment es de
terra.
L'habitatge situat al nord-est del conjunt, te la façana d'ingrés en aquesta mateixa orientació. Presenta una
entrada senzilla a la planta de pis, i diverses finestres repartides per la façana. A la façana nord-oest, cal
destacar-hi una finestra amb ampit, i un contrafort. A la façana sud-oest, amb contacte amb el molí, hi
trobem el celler, amb una lleugera volta de canó. A l'entrada hi ha una llinda amb la data de 1933. A la
façana sud-est, s'observen algunes finestres bastant senzilles, així com marques de construccions
enderrocades. Com a element curiós, trobem dos arcs rebaixats bessons, que connectaven l'edifici amb un
altre, avui en dia enderrocat,
Cal esmentar que s'hi estan fent obres, actualment aturades al sector més del sud.
A l'entorn hi trobem diverses naus i bosc,.

Observacions:
S'estan fent unes obres al sector oest.

Història
Es desconeix amb precisió la història de Cal Foc encès, no s'esmenta en cap documentació consultada, amb
aquest nom. Es coneix que va funcionar fins a inicis del segle XX, i que rebia l'aigua a través d'una llarga
sèquia que tenia la resclosa sota de la caseta de l'indret anomenat les Lloses.
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