(Cornus sanguinea)
Família: Cornaceae
Gènere: Cornus

Les plantes arbustives habituals en la constitució de la
malea eren: argelagues (Papilionàcies (Fabàcies)),
romer (Rosmarinus officinalis), coscoll (Quercus
coccifera) i matissa.

(Lycium europaeum)
Família: SOLANACEAE
Gènere: Lycium

(Arundo donax)
Família: GRAMINEAE
Gènere: Arundo (POACEAE)

Notes:

Com a tallador. Per a separar les peces de
la base o per a tallar d’un mateix pastó els
bequellons i les anses

Notes:

Mànecs de pinzell, de punxes per estergiri
de graneres, etc. Mitja canya, foradador i
canyetes.

Notes:

Foradar bequellons de “vasos” i marraixes.
La superfície polida de la fusta no deixa
imperfeccions en l’argila quan es forada i
no s’adhereix. Els diferents diàmetres dels
bastonets permeten realitzar diferents
mides de bequelló.

De 1790 endavant. S’introdueixen millores
130 coccions a l’any
20-21 hores
1200-1300 gavells

Reial Fàbrica. Nº de coccions i càrregues de llenya per
cocció
Fins a 1790 aproximadament
Mitjana de 3 coccions al mes = 36 coccions a l’any
38 – 40 hores de foc
2400 a 2800 gavells de llenya per cocció

Presa- Unitat de mata , una planta o més depenent de
les dimensions
Gavell: 3 preses + una més menuda de llenya que no
punxés (6 a 6,5 kg)
Càrrega= 16 gavells
1 carro o camió= 40 a 80 càrregues= 640/ 1280 gavells=
aproximadament 2560 / 5120 plantes
1 matxo= 1 càrrega

Quercus ilex
Família: FAGACEAE
Gènere: Quercus

( Pinus.. (diverses subespècies) )

Família: PALMAE
Gènere: Chamaerops.

(Ceratonia siliqua)
Familia: Fabaceae
Gènere: Ceratonia

Notes:

Fabricació de graneres, espolsadors de
taulell, estorats per a ancoratgesi protecció
dels molins d’argila i vernís, cabassos per a
l’argila

Notes:

Com a foradador. S’utilitzava per a foradar
la boca d’omplir (boca gran) dels “vasos” i
el forat de desguassar de les peces
destinades a la jardineria. També era
imprescindible com aliment per a les
rècues

Notes:

Fabricació de peces del torn com ara el
trompellot, una mena de baldufa sobre la
que gira l’eix.

Notes:

Fabricació de caixes d'embalatge, bigues de
les teulades, caixes de taulell, palets, taules,
motlles de rajola, galap, corró, sedassos

Les plantes arbustives habituals en la constitució de la
malea eren: argelagues (Papilionàcies (Fabàcies)),
romer (Rosmarinus officinalis), coscoll (Quercus
coccifera) i matissa.

Família: GRAMINEAE (POACEAE)
Gènere: Stipa

Família: Cannabaceae
Gènere: Celtis

Família: GRAMINEAE (POACEAE)
Gènere: Stipa

Notes:

La seva fusta, molt compacta i flexible, era
emprada per a la fabricació dels mànecs de
diferents eines: forques de donar calda, tiràs,
pala de colar i la forca completa de carregar
la malea.

Notes:

La palla d’arròs s’emprava per protegir les
peces de ceràmica dintre les caixes i per a
acomodar els taulells als carros o camions
de transport.

De 1790 endavant. S’introdueixen millores
130 coccions a l’any
20-21 hores
1200-1300 gavells

Reial Fàbrica. Nº de coccions i càrregues de llenya per
cocció
Fins a 1790 aproximadament
Mitjana de 3 coccions al mes = 36 coccions a l’any
38 – 40 hores de foc
2400 a 2800 gavells de llenya per cocció

Presa- Unitat de mata , una planta o més depenent de
les dimensions
Gavell: 3 preses + una més menuda de llenya que no
punxés (6 a 6,5 kg)
Càrrega= 16 gavells
1 carro o camió= 40 a 80 càrregues= 640/ 1280 gavells=
aproximadament 2560 / 5120 plantes
1 matxo= 1 càrrega

Fabricació de les cordes per a nugar els
gavells de malea i les caixes a les
cavalleries. Cabassos per a vernís, argila,
colors, etc.
Notes:

