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Guixera l’Arn. Pedrera de guix de l’Arn. Font de l’Arn. Guixera del mas Nou.
Guixera l’Arn. Era un
conjunt format per tres
elements, la pedrera, un
forn de base gairebé
quadrada de llenya i una
barraca amb un foc, que
servia
d’aixopluc
als
treballadors,
així
com
també per endreçar-hi
eines, cabassos, xapos,
pales, pics i barrines.
En Miquel Rustullet i
Noguer, en el seu llibre:
«Antigues guixeres al Pla
de l'Estany», ens parla
d'unes vies per conduir una
vagoneta de transport de material. Des de la zona de guixera fins el forn s'insinua
una zona planera, en alguns punts rebaixada, que podria unir els dos punts per
on passaven.
Es tracta d'un forn de 4 boques en forma d'arc de 65x45 cm que donen a un recinte
rectangular de 4,2 x 4,6 m amb parets de
2,5 m d'alt. Tot en maó refractari. Té una
porta lateral per a fer la càrrega que
mesura 1,0 m d'ample i 1,5 m d'alt. Al
davant té una altra construcció, de la
qual queden tres parets, que deuria
servir per a recollir el material. Presenta
unes mides de 2,7 m d'ample i 2,2 m d'alt
amb una incipient volta pe cobrir-lo. A
l'esquerra del forn apareix un talús de
color gris on es podrien abocar les
cendres del forn.

L’any 1941 trobem documentat que Josep Agustí Siqués ja hi tenia un forn
intermitent. El 1945, el titular fou Esteve Agustí Torras, que va durar fins a mitjan
dècada dels cinquanta, aproximadament.
Pedrera de guix l’Arn. La pedrera es troba
passat el bosc de can Ginebreda, al torrent
de l’Arn, on hi ha un talús d'entre 6 i 8 metres
d'alçada i una llargada superior als 50. La
major part és guix. Es d’on treien el guix per
treballar en el forn. La carretera passa per
sobre i ressegueix la cantera, per això fa una
corba tant tancada. Prop es localitza un
esvoranc d'uns 8-10 metres de fondària on
es fon l'aigua del torrent de l’Arn que baixa
del bosc de can Ginebreda així com
diversos afloraments de guix.
Font de l’Arn.
Està
en
la
frontera
de
Porqueres
i
Sant Miquel de
Campmajor, és
el lloc més fred de la vall de Campmajor. Davant de la
font, a l’altre cantó de la carretera, hi ha el mas de
l’Arn. S'accedeix fàcilment des de la carretera. el seu
entorn és humit i ombrívol amb plantes de ribera. Es
tracta d'una font abundosa que raja aigua fresca i
clara, tot l'any i encara es utilitzada pel veïns. té dos
brocs metàl·lics amb un cabal ,d'uns 4.000 l/h, però la
seva aigua està molt carregada de guix.
Guixera del mas Nou. Està a l’altre cantó de la riera
de l’Arn, ja pertany a Sant Miquel de Campmajor. A
tocar la casa del Mas Nou, un mas avui cobert per les
heures, situat a mà esquerra de la carretera que va de Banyoles a Mieres, tot just
creuat el torrent de l'Arn. Hi havia dos forns i la pedrera, de la qual en resta un
gran forat cobert de vegetació d’on extreien la pedra de guix. Es veuen diversos
punts on aflora el guix.

