La descoberta d’una
vida
antiga a Llagunes
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El safreig:
l’antiga rentadora del poble

Explicació gimcana
•

•

•
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Descripció:
La descoberta d’una vida antiga a Llagunes és un joc de pistes apte per a infants i
famílies. És lúdic i pretén ser educatiu. Una forma diferent de conèixer Llagunes
descobrint els petits tresors d’un passat no tan llunyà que s’amaguen pels carrers
del poble.
Objectiu
Entendre com era la vida tradicional als pobles pallaresos trobant els antics vestigis
que silenciosament han sobreviscut a la modernització de Llagunes i ara
s’amaguen camuflats al segle XXI.
Com funciona
Hi ha diverses fitxes amb una foto d’un detall del poble i unes pistes de com
trobar-lo.
Cal fer grups de 3-5 persones i repartir les fitxes de forma que cada grup tingui el
mateix número de fitxes.
Amb les fitxes repartides, cada grup haurà de trobar les seves fotos i entendre l’ús
o la raó de ser de cadascun dels elements trobats. A la fitxa hi ha una petita
explicació.
Un cop cada grup hagi trobat tots els seus elements, es farà de forma conjunta una
volta pel poble parant en els diferents elements, i cada grup explicarà als altres
l’utilitat o raó de ser de les seves troballes.

El safreig: com trobar-lo?
1) Es troba al costat de la font del poble.
2) Està en una zona amb poques cases, al costat d’horts i prats
3) Es troba al final de la carretera asfaltada
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El safreig: per a què servia?
Antigament no hi havia rentadores. Es rentava al safreig amb aigua freda, una
tasca que feien les dones.
Aquest safareig és de l’any 1920 aproximdament. Abans hi havia una bassa i
les dones fregaven de genolls amb una fusta que es submergia dins de
l’aigua.
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Balcons i terrasses cobertes
Pistes:
1) Està aprop dels contenidors
2) La casa es diu “Cal Farrer”
3) N’hi ha de semblants, no us confongueu!
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On s’ubicaven i per a què servien?
Els balcons estaven a cobert. Així quan plovia no et mullaves i les fustes no
es deterioraven. S’utilitzaven per descansar a l’estiu i per estendre la roba.
Estaven orientats al sud per aprofitar el calor del sol.
En aquest balcó, veiem com la biga de la barana era d’un sol arbre molt
llarg. Els propietaris de la casa, sempre han vist les mateixes fustes, així que
tenen més de 90 anys.
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La “matrícula” d’algunes cases
Pistes:
1) Està en una paret de pedra arrebossada de ciment
2) La paret està enfront d’un hort amb un arbret al mig
3) Molt aprop hi ha una senyal que indica “itinerari de Canemassos”
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La motivació
Els antics paletes volien deixar constància de l’any en què construien les
cases. Al poble, podreu trobar diverses pedres amb la data que els paletes
posaven a la façana de la casa que construien.
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El com : l’aigua pels animals
Pistes:
1) Es troba al costat de la font del poble
2) Al final de la carretera asfaltada
3) Al costat hi ha alguns horts
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La seva funció
Antigament no hi havia aigua corrent a les cases i corrals. Els animals
bevien del cóm cada dia, abans i després d’anar a pasturar als prats.
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Les espitlleres, per no perdre temperatura!
Pistes:
1) Es troba al costat de la plaça del poble
2) Al costat hi ha una gran porta de fusta
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La seva funció
Les finestres eren ben petites, perquè no entrés el fred. I la paret s’obria
cap a fora (angle) perquè entrés més llum i per tenir més visió cap a
l’exterior. Aquest tipus de finestra era també molt típica a les bordes.
S’anomen “espitlleres”
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El forat pels gats
Pistes:
1) Es troba en una petitíssima placeta dins del poble
2) Està al carrer principal
3) Al costat hi ha la casa “Cal Bosch”
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La seva funció
Els balcons estaven a cobert. Així quan plovia no et mullaves i les fustes no
es deterioraven. S’utilitzaven per descansar a l’estiu i per estendre la roba.
Estaven orientats al sud per aprofitar el calor del sol.
En aquest balcó, veiem com la biga de la barana era d’un sol arbre molt
llarg. Els propietaris de la casa, sempre han vist les mateixes fustes, així que
tenen més de 90 anys.
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Lo forrallat
Pistes:
3) Està en una paret de pedra arrebossada de ciment
4) La paret està enfront d’un hort amb un arbret al mig
5) Molt aprop hi ha una senyal que indica “itinerari de Canemassos”
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Per a què servien?
Els antics paletes volien deixar constància de l’any en què construien les
cases. Al poble, podreu trobar diverses pedres amb la data que els paletes
posaven a la façana de la casa que construien.
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Les cantonades enxanfranades
Pistes:
1) Es troba en un carrer que fa molta baixada
2) El carrer que fa baixada, surt de davant del Refugi
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La seva funció
Els animals carregats d’herba de vegades els costava girar pels estrets
carrers dels pobles. Per això feien xanfrans a la part inferior de les
cantonades.
En general els trobarem a les cantonades que porten cap als antics pallers
del poble.
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L’aigüera que desaiguava al carrer
Pistes:
1) Es troba al costat de la plaça del poble.
2) Al costat hi ha una gran porta de fusta
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Per a què servia?
Antigament no hi havia clavegueres. L’aigua es portava a casa amb galledes
i sortia al carrer a través de les aigüeres. A Llagunes, l’aigua va començar a
arribar canalitzada a les cases l’any 1959 aprox. i les clavegueres es fan a
finals dels 70.
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Anelles per astacar les animals
Pistes:
1) Es troba en una petitíssima placeta dins del poble
2) Està al carrer principal
3) Al costat hi ha la casa “Cal Bosch”
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La seva funció
Abans, es treballava amb l’ajuda dels animals. Ens acompanyaven a tot
arreu. Al poble hi havia diverses anelles on lligar-los quan no els utilitzaves,
com quan ara aparques el cotxe.
Aquestes en concret, servien per lligar els animals quan els farraven les
potes. Cal Ferrer és la casa on els ferraven.
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La “matrícula” d’algunes cases
Pistes:
6) Està en una paret de pedra arrebossada de ciment
7) La paret està enfront d’un hort amb un arbret al mig
8) Molt aprop hi ha una senyal que indica “itinerari de Canemassos”
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La motivació
Els antics paletes volien deixar constància de l’any en què construien les
cases. Al poble, podreu trobar diverses pedres amb la data que els paletes
posaven a la façana de la casa que construien.

