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Descripció
Es tracta d'una de les poues de gel que formen part del conjunt de la Ginebreda.
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És una construcció semisoterrada, amb aparell de pedra irregular reforçada amb morter de
calç. És de planta rodona i coberta amb una cúpula semiesfèrica colgada de terra.
No se'n poden determinar les seves dimensions exactes ja que presenta les obertures
tapiades. La part soterrada fa aproximadament uns 6-7 m de diàmetre, i la seva profunditat
segurament oscil·la entre els 7 i 9 m.
Observacions:
Les poues de la Ginebreda formen part del projecte Ecomuseu del Moianès.
El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha inclòs aquestes poues en el seu llistat
dels 150 Millors Elements del Patrimoni Industrial de Catalunya.

Història
Les poues de la Ginebreda, formen un conjunt únic i singular en tota l'àrea mediterrània, pel fet
d'estar formades per quatre grans poues annexes sense estar connectades interiorment entre si.
Sembla ser que la primera poua es va construir a mitjans del segle XVII i que, progressivament,
fins a principis del segle XVIII, es van anar construint les altres tres.
Estaven dins dels límits de l'antiga pairalia de la Ginebreda, però s'arrendaven a diferents
famílies entre les que destaca, pel gran rendiment i ús continu que en va fer, la família Planella
de Castellnou de la Plana (Moià).
Per tal de proveir les poues de gel, es van construir unes grans basses a tocar de la riera de
Fontscalents. Actualment, les restes de les basses es troben colgades sota dels camps de
conreu, però es conserva el topònim dels "Estanys de la Ginebreda".
A la tardor es netejaven les basses i s'omplien amb l'aigua del riu. Un cop congelada, era tallada
en blocs, que s'emmagatzemaven a les poues.
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