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Els pous de glaç
Què són?

 
Un pou  de  glaç  (també  anomenat  pou  de  gel  o 
poua), és una excavació feta a terra, generalment 
circular,  on  s’emmagatzemava  gel  per  abasti  la 
població durant tot l’any. S’utilitzava abans de que 
existissin  neveres,  però  un  cop  es  van  inventar 
aquestes, els pous de glaç van caure en desús. 

 

La  gent  podia  utilitzar  aquest  gel  per  guardar 
aliments frescs durant més temps en bon estat. Els 
aliments duraven més als pous de glaç que no a la  
sal.

Com són?

 

Són  construccions  que  fan  de  9  a  12  metres  de 
fondària i fins a 10 de diàmetre. S’emmagatzemava 
l’aigua de pluja, i a les nits d’hivern es congelava. 
Les parets eren fetes de pedra i podien arribar a 
fer 3 metres de gruix.

 Els pous de glaç, eren molt útils a l’Edat mitjana, 
perquè  el  gel  era  un  producte  de  luxe  i  es 
veniamolt car. 

Actualment,  podem  trobar  pous  de  glaç  a  quasi 
tota  Catalunya,  dels  quals  la  majoria  estan molt 
ben conservats. 

 

Nosaltres en coneixem un:

 L’any  passat  els  alumnes  de  primer  d’ESO,  pel 
crèdit de síntesi vàrem fer una excursió caminant 
als pous de glaç a Lliçà de Vall (Can Gurri).

L’excursió  tractava  primerament  d’anar  contant 
les passes només a l’anada. Hi havia 2500 passes 
aproximadament  i  després  les  vàrem  multiplicar 
per  dos  per  saber  quina  distància  hi  havia  entre 
anada i tornada,  després vàrem mesurar una passa 
nostra, la vàrem multiplicar per 5000 i ens va donar 
quants  quilòmetres  hi  havia  des  de  la  porta  de 
l’institut fins als pous de glaç. 

 

Després cada grup vàrem haver de mesurar amb un 
cordill  de 25  metres  la  profunditat,  el  diàmetre, 
l’alçada, l’obertura (amplada de la porta) i el ferro 
que protegia el pou de glaç.

Un cop vàrem tenir  les  dades  i  les  mesures  que 
necessitàvem, vàrem tornar cap a l’institut i  allà 
vàrem haver de fer un plànol amb les tres vistes 
( alçat,planta i perfil) a escala 1/100.

I aquí acaba la nostra notícia dels pous de glaç de 
Lliçà de  Vall i us recomano que hi aneu perquè us 
sorprendrà molt veure-ho al natural.

 
Pou de glaç de Can Gurri  Lliçà de Vall.
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