Cups de vi
Argençola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Anoia
Clariana
Situat en una zona bosca entre prats, que ressegueix la BV-2212 entre
el km 3 i 4 a Clariana.
525

Coordenades:

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

41.58403
1.50895
375712
4604667

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
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08008-166
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Contemporani Popular
XIX
Dolent
Queden dempeus les estructures quadrades dels cups. A l'entorn
d'aquesta hi ha diferents construccions totes enrunades.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08008A006000190000IR
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
dj., 07/07/2011 - 02:00

Situat al nord del km 3 de la carretera BV-2212 de Clariana a Sant Martí de Tous. Es troba en una zona
boscosa envoltada per camps de blat. Per arribar-hi és passa per davant del pou de Ca l'Aribau.
S'identifiquen diferents estructures rectangulars, de les quals només resten dempeus les situades més al sud.
En aquesta edificació es pot observar encara dues cavitats quadrades folrades amb la rajola tant
característica dels cups. Aquestes cavitats tenen una sortida quadrada amb un petit forat d'on es recollia el vi
en una altra estança. En aquesta encara es pot observar l'entrada amb llinda de pedra, actualment tapiada. Al
mur est a la part superior hi havia una entrada per accedir-hi, la qual es reconeix pels murs al seu costat. Al
mur nord, a la planta baixa, hi havia un altra entrada, totalment tapiada. Adossat al mur oest, hi trobem una
construcció que recorda un mina.

Història
Aquesta edificació es troba en uns terrenys que antigament eren propietat del Mas de Ca l'Aribau. Aquestes
terres foren venudes a Cal Biosca de la Nou a mitjans del segle XIX. En aquella època la zona de Clariana,
era una gran productora de vi, i Cal Biosca de la Nou era una de masies que més producció tenia. En aquest
context d'expansió del vi, aquesta masia adquirí més terres, entre elles les de Ca l'Aribau on es troben
aquests cups, o el Pou de Ca l'Aribau. Segurament a inicis del segle XX deixà de funcionar, ja que després
de la fil·loxera la producció de vi en aquesta zona, va anar minvant progressivament.
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