Localització i accés:

La finalitat bàsica de la llenya i el carbó, produïts per gent que
passava molts dies al bosc, era el consum domèstic: cuinar i
escalfar. També determinades activitats artesanals consumien
llenya i carbó: forns de pa, ferrers...
També del bosc se’n treien diferents aliments de caràcter
estacional: pinyons, móres, gerds, cireretes de pastor, etc. També
es feien menja de bolets (rovellons, fredolics, llanegues, etc.)
que es conservaven per a l’hivern, secs o en suc.
Molts remeis a les malalties es trobaven tradicionalment en les
herbes i plantes del bosc que la gent coneixia i recollia, en el
temps oportú, per tenir-les a casa. El coneixement de la vegetació
del Moianès permet saber quines plantes s’utilitzaven i per què:
la farigola, el romaní, la ruda, la sàlvia...
El treball als boscos del Moianès no era, generalment, una
ocupació exclusiva, sinó alternada amb l’agricultura o altres
feines a jornal. De totes aquestes feines en queda la memòria
històrica i algunes restes patrimonials molt interessants que, a
partir d’aquest radial de l’Ecomuseu, caldrà preservar i recuperar.

6

Des de temps immemorials, l’home ha intentat aprofitar tots els
recursos naturals que li ofereix el bosc. Des de l’obtenció de la
pròpia fusta, passant pel carbó i el carbonet, les reïnes i la pega,
sempre utilitzant sistemes tradicionals preindustrials. Encara
actualment s’utilitza, referent al bosc, el qualificatiu d’improductiu. Es tracta d'una valoració molt allunyada de la realitat:
la societat tradicional ha tingut necessitat, per al seu manteniment
i desenvolupament, del bosc, i n’ha sabut treure el màxim profit.
En aquest radial de l’Ecomuseu s’expliquen les tècniques i formes
de treball d'aquests oficis ja pràcticament oblidats i, al llarg de
molt temps, menystinguts socialment: l’aprofitament dels fruits
silvestres, els bolets, les móres, els gerds, els aranyons, els
espàrrecs, les plantes medicinals, etc., els seus sistemes de
collita, conservació i consum, etc.
La llenya és l’element més simple que dóna el bosc i pot provenir
d’arbres morts, de podes o de tales. La manipulació per part de
l’home és senzilla però laboriosa: l’ha de tallar i transportar.
El carbó vegetal és la transformació de la llenya mitjançant
carboneres. Presenta els avantatges respecte a la llenya en estat
natural d’una disminució del seu volum i una millor combustió,
ja que crema més a poc a poc i s’encén més ràpidament.

Consorci del Moianès
Can Carner - Joies, 11-13 (Moià)
T 93 830 14 18
c/e: ecomuseu@consorcidelmoianes.cat
www.consorcidelmoianes.cat
Ajuntament de Castellcir
Pl. Era, 5
08183 Castellcir
T 93 866 81 51
www.castellcir.net
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Més informació:

BV-1310

dels recursos vegetals i del bosc

radial

La masia d’Esplugues està situada a
l’extrem sudoest del terme municipal de
Castellcir. S’hi accedeix des de la carretera BV-1310 en el pk 3.8, prenent un
camí de terra a l’esquerra. Es baixa pel
camí, travessant boscos de pi roig i
rouredes, fins arribar a la riera de
Fontscalents (1.9 km), i a l’altra banda
de la riera hi trobem la masia d’Esplugues. És molt recomanable deixar el
cotxe a l’aparcament de La Quintana i fer
el camí a peu (20 minuts).

C-1413 b
a Centelles

C-17
a Granollers/
Barcelona

L’aprofitament del bosc
i dels recursos vegetals

ESPLUGUES
(Castellcir)

Esplugues
Per a la instal·lació del radial de Castellcir s’ha escollit una
construcció molt especial i única al Moianès: Esplugues, una
masia construïda sota una bauma ocupada per l’home des de
l’antiguitat.
La casa està construïda sota la bauma (o espluga) que li fa de
teulada. L’edifici consta de planta baixa, planta pis i golfes. Va
ser habitada fins a finals del 2002. Completa el conjunt el cobert
i el pont medieval.

Descripció de la casa
El mas Esplugues està construït dins una bauma força allargassada.
Observant el parament de pedra de la façana, que baixa
perpendicular a la coberta natural de la bauma, es poden
endevinar almenys 4 fases diferents, pels canvis en el parament,
per les cadenes amb dents i queixals de pedra distribuïdes
verticalment en la façana...
A la part esquerra de l’edifici principal, hi ha un finestral amb
una llinda amb la inscripció 1748 i la portalada principal té la
inscripció 1755.
Les portes de llinda planes són més característiques del segle
XVIII i de les cases de carrer, com també dels edificis annexos
de les masies. És destacable també el balcó, fet amb una sola
llosa de pedra. Els balcons es generalitzen sobretot al segle XIX.
També es poden observar els diferents edificis annexos, que
corresponen a corrals de diferents èpoques. És prou evident com
ha quedat ennegrida la roca a causa dels regalims de carbó
bituminós procedent de la pròpia composició de l’interior del
front rocós.

Projecte museològic

d'Esplugues

Un Museu
distribuït en 4 espais
Àrea temàtica
L’àmbit temàtic del radial de Castellcir es centra en l’aprofitament
que n’ha fet l’home de tots els recursos naturals del bosc, com la
fusta, el carbó, les plantes medicinals; i com es vivia en una casa de
pagès del Moianès fins fa poc: l’autosuficiència de la casa, les seves
dependències…

Musealització d’Esplugues
1. Era. Zona d’aparcament / Zona de realització d’activitats

Golfes: ÚS PRIVAT

Tot l’espai que queda a la dreta de l’edifici, l’era on hi havia els antics coberts,
està destinada a aparcament i a zona de realització d’activitats relacionades
amb l’àrea temàtica del radial.

Una mica d’història...

2. Riera de Fontscalents / Pont d’Esplugues
S'ha dissenyat un itinerari al voltant de la riera, amb l’objectiu de fer conèixer
la vegetació i la fauna de l’entorn de la riera.

PLANTA BAIXA

3. El Cobert

Entrem per la portalada principal
i ens trobem l’Entrada que fa de
distribuïdor. A l’esquerra hi ha les
corts i a la dreta la part residencial.

LA CONSERVACIÓ
DELS ALIMENTS

VEGETAL
EL BOSC, FONT
D'ALIMENTACIÓ

ÚS PRIVAT
ANIMAL

APROFITAMENTS
ANIMALS

LES HERBES
REMEIERES

Els primers repobladors del segle X, aprofitaven les esplugues
per a fer construccions molt rudimentàries adossades a la roca
o als marges. Utilitzaven la mateixa roca com a paret de fons,
aplanaven la part baixa de la roca, i l’allisaven per obtenir el sòl
de l’habitatge; la part alta la foradaven per encastar-hi les bigues
que havien de sostenir la teulada. Al davant de la roca s’aixecaven
gruixuts murs de paret de pedra seca, amb la pedra poc treballada.
En el cas del mas d’Esplugues, el 1192, en la cessió que fan els
Castellcir a l’Estany de les ovelles que reben com a cens de 12
masos, hi apareix esmentat documentalment per primera vegada
el mas de Bernat d’Esplugues. Al llarg del segle XIII els masos
del terme de Castellcir ja passen de la trentena i es continua
mencionant l’ocupació d’Esplugues.
Alguns masos reprengueren l’activitat al segle XVI -quan es
configura definitivament l’estructura que coneixem de la masia
catalana-, i durant els segles XVII i XVIII es mantingué sempre
l’estabilitat en una xifra aproximada d’entre 15 i 20 masos, entre
els quals hi torna a aparèixer Esplugues.

LES PLANTES

És la primera edificació que es rehabilita i és el punt d’acollida dels visitants,
s’hi instal.la la recepció, els serveis i una sala polivalent per les exposicions
itinerants, concerts i altres activitats relacionades amb l’Ecomuseu i des
d’on s’inicien les visites i s’explica el radial d’Esplugues i el projecte global
d’Ecomuseu del Moianès.

LA FUSTA

ALTRES APROFITAMENTS VEGETALS

4. La casa
PLANTA BAIXA
Zona residencial.

En les diverses plantes de la casa, el projecte
museològic preveu:

Planta Pis: EL BOSC, FONT D’APROFITAMENT I RECURSOS

GOLFES
Àmbit de servei, no visitable.

PLANTA PIS
El bosc, font d’aprofitaments i recursos
EINES DEL BOSC

ÚS PRIVAT

LA CASA
DE PAGÈS
AL MOIANÈS

LA CASA
D’ESPLUGUES

FORN
SALA

MAGATZEM

MANTENIMENT

ENTRADA

LLAR DE FOC

CUINA
ENTORN
CASTELLCIR

S’explicarà com es recollien i s’utilitzaven les
plantes medicinals, els sistemes de conservació
dels aliments i els aprofitaments vegetals i
animals del bosc.
Bosc, font d’energia i de matèries primeres i els
boscos del futur.
S’explicarà la gestió actual dels boscos, els
incendis forestals i els boscos del futur.

PLANTA BAIXA
La casa autosuficient

Planta Baixa: LA CASA AUTOSUFICIENT
PLANTA PIS
Escales que porten a les
golfes, destinades a graner.

On s’explicarà a través dels diferents espais, la
distribució i la vida en una casa de pagès del
Moianès. En una de les dependències es donarà
a conèixer l’entorn de Castellcir i altres llocs
visitables del poble.

