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descripció

Les construccions de les feixes  són de pedra seca. Formen llargues parets de contenció o marges de conreu. Hi 
distingim dos models de parament, el més senzill respon a l'apilament més o menys regular de pedres de mida 
petita i mitjana, recollides a mesura que s'ha conreat el sòl. El segon tipus de marge respon a un treball més precís, 
realitzat amb blocs i pedres de major mida, algunes tallades, i amb rastell molt regular. El conjunt és orientat a 
migdia i a ponent. 

La barraca de vinya, obra de pedra seca, de planta circular, presenta una alçada exterior total de 170 cm. i un 
diàmetre interior de 260 cm. Orientada a migdia, la porta té una alçada de 95 cm per 65 cm d’amplada. La llinda és 
simple, d'un sol bloc i carrega en les parets laterals. La coberta és de falsa volta, formada per filades horitzontals de 
lloses estrebades i falcades les unes amb les altres, configurant els cercles que fan difícil la deformació donat el 
contrapès de compressió. S'hi van reservar dos cocons, un sobre la llinda de la porta i l'altra en la paret interior. El 
paviment és de terra batuda. 
La pedrera és situada a llevant del turó dels Rossos, prop del camí que va paral·lel al torrent de Can Solà del Racó 
i que porta al Girabau.

Els dos forns de calç situats a ponent del turó dels Rossos,  són al peu del camí que va paral·lel al torrent de Can 
Solà del Racó i  porta al Girabau. Presenten una plaça frontal per a les maniobres de cuita i càrrega de 
considerable extensió. Els dos són contigus, el primer molt malmès, conserva la meitat de la cavitat de cocció o 
olla. El segon conserva les parets senceres amb un diàmetre de 4 m., per una alçada de 5 m.

història

Tant les feixes com la barraca formen part  dels darreres  testimonis de construccions d'ús agrari d'aquestes 
característiques que resten dempeus a Matadepera. Podríem relacionar-les amb el conreu de la vinya, avui 
totalment desaparegut en tot el territori del municipi. 

L’explotació de la pedrera  podria estar relacionada amb la producció de la calç. Així ho confirmarien els set forns  
que actualment s’han conservat en la zona, i a no massa distància uns dels altres: el del Ton i el del Corcola, els 
tres del camí de la font del Corraló, i els dos del camí del Girabau, al peu del mateix turó dels Rossos. La indústria 
de la calç és un dels factors més significatius de la història econòmica de Matadepera.  Les condicions orogràfiques 
i geològiques i l'existència en tot el terme de matèria primera per l'elaboració de la calç, han facilitat aquesta 
producció, en un principi limitada a l'autoabastament. Amb el temps s'establiren canals de distribució que anaven 
més enllà de l'àmbit local. L’informe del bisbat al govern, l’any 1864,  diu "que el poble va prosperant més i més per 
l’explotació de les pedreres de calç i de carreus (...) Normalment el propietari arrendava les pedreres. No calia 
invertir-hi diners, ni tenir massa capacitat empresarial; el negoci, però el feia el qui tenia la pedrera arrendada" (1).
La producció de calç va anar desapareixent a mesura que avançava la segona meitat del segle xx.

nivell de protecció

Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

referències documentals

(1) AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera, 1768-1868. p.300

FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera
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abril de 2008

denominació genèrica

Forns de calç del Corcola



PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC  DE MATADEPERA. TEXT REFÓS

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

descripció

Dos forns de calç situats a llevant del turó dels Rossos, prop de la pedrera i del camí del Girabau. El primer forn, el 
del Ton, més malmès, és excavat en el marge del torrent i ha estat utilitzat com a barraca. L’altre, pocs metres al 
nord de l’anterior, presenta estructures de paredat,  amb morter de calç, combinat de pedra i maó. Hi veiem  un 
vestíbul  en la zona d’accés frontal, de 6 m. per 5m., tancat lateralment per dues parets que també fan la funció de 
contrafort i que mesuren des de 4 m. la part alta, fins els 1,70 m. de la zona baixa. En la paret oest s’hi edificà un 
habitacle de planta rectangular de 3 m. per 2,10 m., que aniria cobert a una vessant. La boca d’accés a la cambra 
de combustió, presenta una volta o arc de càrrega rebaixat d’obra vista de maó, amb secció longitudinal de tronc de 
con, el qual es tanca a mesura que s’apropa a la paret interior del forn. Les parets de l’olla presenten un diàmetre 
de 4 m. per una alçada de 5 m. Assenyalar l’existència  d’un tram de l'antic camí de transport que aboca al forn i 
plaça de maniobra.

història

L’explotació de la pedrera  podria estar relacionada amb la producció de la calç. Així ho confirmarien els set forns  
que actualment s’han conservat en la zona, i a no massa distància uns dels altres: el del Ton i el del Corcola, els 
tres del camí de la font del Corraló, i els dos del camí del Girabau, al peu del mateix turó dels Rossos. La indústria 
de la calç és un dels factors més significatius de la història econòmica de Matadepera.  Les condicions orogràfiques 
i geològiques i l'existència en tot el terme de matèria primera per l'elaboració de la calç, han facilitat aquesta 
producció, en un principi limitada a l'autoabastament. Amb el temps s'establiren canals de distribució que anaven 
més enllà de l'àmbit local. L’informe del bisbat al govern, l’any 1864,  diu "que el poble va prosperant més i més per 
l’explotació de les pedreres de calç i de carreus (...) Normalment el propietari arrendava les pedreres. No calia 
invertir-hi diners, ni tenir massa capacitat empresarial; el negoci, però el feia el qui tenia la pedrera arrendada" (1).
La producció de calç va anar desapareixent a mesura que avançava la segona meitat del segle xx.

nivell de protecció

Normativa específica pels elements arqueològics, títol VI.

referències documentals

(1) AMETLLER, M. 1997. Els orígens del Nou Poble de Matadepera, 1768-1868. p.300

FONT, X. 1997. Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
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