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La base econòmica de la població 
de la Vall del Tenes al llarg dels 
segles ha variat poc. La producció 
agrícola basada sobretot en el blat, 
la resta de cereals i el cànem ha 
estat fins fa poc el factor econòmic 
bàsic. A Lliçà de Vall es feien tre-
balls agrícoles i feines artesanals 
elementals i la producció i fabri-
cació del glaç va ser una activitat 
complementària molt important.

La primera cita dels Pous de 
Glaç de Lliçà de Vall es documen-
ta l’any 1765, quan s’esmenten el 
pou de Can Coll i els dos de la ver-
neda de Can Gurri, aquests també 
anomenats d’en Barrera, fent re-
ferència al notari Salvador Barre-
ra, arrendatari dels dos pous de 
Can Gurri.

Els pous de glaç de Can Gurri  
estan situats prop de la masia del 
mateix nom (n’eren els  propieta-
ris), en el camí de La Marineta. Es 
tracta de pous de planta cilíndri-
ca i coberts amb cúpula, amb un 
part del tronc del pou vist a l’ex-
terior. Sobre aquest tronc sortint 
del terra arrenca la cúpula, una 
mica atalussada. Normalment, les 
obertures dels pous es troben so-
bre la cúpula, però en aquest cas 
és al cos cilíndric. Els murs estan 
fets amb paredat de còdols i en-
cara conserven els encaixos dels 
travessers per a les feines d’em-
pouar. 

L’obertura dels pous (amb por-
tes en lloc de finestres situades al 
cos cilíndric i no a la cúpula) dife-

Lliçà de Vall, indret privilegiat
per a la producció de gel
Els pous de Can Coll i Can Gurri estan documentats des del 1765

PATRIMONIAL  El pou de Can Gurri és el més ben conservat dels que van existir a la població
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rear tradicions, do-
nar-se a conèixer, 
deixar de ser un lloc de 
pas o un lloc on es viu 

força bé  per passar a ser un terri-
tori conegut, amb coses interes-
sants per veure i visitar, és potser 
una de les accions més impor-
tants que cal que els municipis 
facin, sobretot en aquests temps 
en què la immediatesa, la rapide-
sa de les comunicacions per mitjà 
de les xarxes i el que sembla la 
obvietat del que tenim però no 
valorem prou perquè és a l’abast, 
ens fan oblidar massa vegades la 
importància de trepitjar l’espai 
de comarca que habitem.

Lliçà de Vall té diferents indrets 
per conèixer i els pous de glaç i el 
seu entorn potser és un dels llocs 
més interessants. Els pous reme-
moren una època en què ser lloc 
de pas cap a ciutat, tenir el riu 
Tenes que temps era temps ens 
proveïa d’aigua neta i aprofitable 
i a la vegada el clima ajudava amb 
les seves glaçades que poguéssim 
fabricar gel, ens feia necessaris en 
el camí cap a ciutat.

Al mateix temps, el mèrit està 
en el fet d’haver recuperat aques-
ta part de la nostra història en un 
moment en què és molt evident 
que hem passat a ser un poble 
estrictament industrial, quan a 
principis del segle passat érem un 
poble que vivia de la pagesia, del 
cànem i poca cosa més.

Fa sis anys, els pous de glaç, el 
bosquet que es va recuperar ja fa 

C

Una nova tradició

JOSEP SERRA I BUSQUETS
Alcalde de Lliçà de Vall

molt de temps i la masia de Can Gur- 
ri, van passar a ser referent i punt 
de trobada al voltant de una part 
important de la història de la vila.

La col·laboració d’entitats lo-
cals, del grup de teatre Xamba 
amb participació de voluntaris 
i col·laboradors per a la ocasió, 
el treball organitzat i ben fet de 
l’equip de cultura de l’Ajunta-
ment i una programació ben es-
tructurada, ens han fet arribar 
fins aquí, a la Festa dels Pous de 
Glaç ja amb ressò comarcal i cada 
any amb més participació.

La il·lusió i les ganes, juntament 
amb la feina participativa i ben 
feta ens han dut a aquesta sise-
na edició que volem que gaudiu 
d’allò més, és un cap de setmana 
de dissabte a la tarda i diumen-
ge tot el dia que omplen de vida 
un espai que ens identifica, ens 
retorna a una part de les nostres 
arrels com a poble i ens encoratja 
a defensar-lo per mantenir-lo viu 
pel gaudi dels que van creixent i 
que rebran la Festa del Glaç com 
una tradició lliçanenca que hau-
rem creat a principis del segle XXI 
i que llegarem cofois a les genera-
cions futures.

He dit moltes vegades que fa-
ríem tot el possible per posar 
Lliçà de Vall al mapa de la comar-
ca, ho estem aconseguint, cal que 
tots ens hi impliquem, teniu a les 
mans una publicació de difusió 
gratuïta que ens explica què és tot 
això de la festa i del pous de glaç; 
fem-ne difusió, fem que la comar-
ca ens miri, fem-los agafar ganes 
de venir a visitar-nos, no hem de 
quedar-nos en què som un poble 
de pas, demostrem a tothom que 
som una passada de poble.

Gaudim dels nostres pous de 
glaç i dels actes de la festa.

Benvinguts.

QUÈ SÓN ELS POUS DE GLAÇ?
n Els pous de glaç són construccions soterrades o semisoterrades de planta 
circular i tronc cilíndric cobert amb una volta. S’excavaven en llocs obacs,  
preferentment a prop d’algun embassament; són grans construccions de pedra 
amb una profunditat de més de 10 metres i un diàmetre entre 6 i 9 metres.  
La porta per entrar al pou està situada a la part més alta, just on arrenca la 
volta. Tenen un desguàs per a l’aigua que es desglaçava i que servia per fer la 
neteja, obligada i anual, del pou. Els murs són de parament de pedra seca o 
paredat de còdols. La cúpula exterior, que els diferencia dels pous de neu,  
té com a funció aïllar i facilita les feines d’empouar i desempouar.

rencia els Pous de Glaç de Lliçà de 
Vall de la resta de pous del Vallès.

Els dos pous es comuniquen 
per un petit passadís. El pou que 
s’ha conservat sencer i que ara es 
pot visitar és el més gran. Té un 
perímetre de 35 metres, una pro-
funditat de 9 metres i se li calcula 
un capacitat de 1.500 càrregues 
de gel. El pou més petit està ubi-
cat al costat sud del gran.

A Lliçà de Vall el procediment 
per aconseguir el gel consistia 
en desviar, durant els mesos d’hi-
vern, un corrent d’aigua del riu 
Tenes fins a unes basses construï-
des per a aquesta fi. Les baixes 
temperatures provocaven que 
l’aigua estancada esdevingués el 
glaç que s’acabaria venent algun 
dia a Barcelona.

Hi ha pous de glaç a tot el ter- 
ritori català (són uns 500 pous),  
però la situació del Vallès i el seu 
relleu la van fer una comarca pri-
vilegiada per a la indústria del 

gel. El glaç que es venia a les ciu-
tats, sobretot a Barcelona, sortia 
en bona part de l’àrea del Mont-
seny, del Congost, del Moianès i 
de Lliçà de Vall. n  
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Un cop d’ull al passat   LA IMPORTÀNCIA DEL GEL I LA SEVA PRODUCCIÓ

El glaç, un bé preuat
Des de l’inici de la humanitat 
el glaç ha estat un bé molt 
preuat. Les primeres civilit-
zacions l’usaven per les seves 
qualitats terapèutiques (per 
tallar hemorràgies, rebaixar  
contusions i febre) i com a ar-
ticle de  luxe per refrescar les 
begudes i fer més agradable la 
calor de l’estiu. A aquests dos 
usos més antics s’hi va afegir 
el de conservant d’aliments. 
La necessitat de disposar-ne 
va fer que es cerqués la mane-
ra de conservar el glaç produït 
espontàniament a l’hivern. 

Un factor important que 
influeix directament en l’ús 
popular del gel i l’aparició 
dels pous de glaç és el canvi 
climàtic conegut com a Petita 
Edat del Glaç que es va viure a 
l’hemisferi nord entre el segle 
XVI i el segle XIX. La temperatura 
va baixar uns graus i va facilitar 
així la generalització del gel.

La indústria i el comerç de neu 
i glaç van iniciar la davallada a 
mitjans del segle XIX, quan es va 
poder produir glaç amb màquines 
frigorífiques i ja no s’havia de de-
pendre del fred. Els pous van anar 
caient en desús fins a al seva des-
aparició.

Com s’hi treballava
La producció de glaç es feia a les 
bases construïdes prop dels pous 
o amb l’aigua que s’embassava al 
costat mateix de torrents i rieres. 
Un cop aconseguit un gruix de glaç 
de 20 a 30 centímetres, es serrava 
seguint la forma d’uns motlles i 
així s’aconseguien blocs regulars 
(pans, de 120 cm x 70 cm) que es 

disposaven en capes separades per 
palla o boll. Un cop el pou estava 
ple, es tancaven les obertures tan 
hermèticament com era possible. 
El temps d’empouar depenia de la 
meteorologia i era durant el fred 
quan l’aigua es glaçava. El temps 
de desempouar anava de juny a se-
tembre i en funció de la demanda, 
però acabaria ampliant-se pràcti-
cament a tot l’any.

La recollida i manipulació del 
glaç va resultar una bona feina 
per als pagesos, però també pels 
menestrals que invertien en la 
construcció i manteniment pels 
pous, pels traginers i pels jor-
nalers, destinats a la dura tasca 
d’empouar o desempouar els 
blocs de gel (124 kg cada pa de 
gel). Aquestes feines requerien 
fins a 30 persones especialitzades 

en diferents oficis i durant 
segles va esdevenir una acti-
vitat molt important que va 
generar  guanys i que va in-
tensificar la interrelació en-
tre el món rural i el món urbà.

Després de treure els pans 
calia transportar-los als cen-
tres de distribució. La majo-
ria d’aquests pous eren a la 
muntanya i, per tant, a prop 
de camins on segurament 
no era fàcil que hi passés un 
carro. Però no tots els pous 
estaven situats en llocs poc 
accessibles. Els de Montmeló, 
Sant Fost de Campsentelles, 
Caldes de Montbui,  Palau-So-
lità i els de Lliçà de Vall són en 
llocs planers i propers a Bar-
celona, i això els donà un va-
lor diferencial. En aquests ca-
sos es carregava directament 

el gel al carro i no hi havia cap can-
vi de transport. A vegades a mig 
camí, substituïen els animals sen-
se necessitat de canviar de car- 
ro i així acabaven el trajecte més 
ràpid. A la fase de transport fins 
a les viles que consumien el gel 
i la neu en quantitats cada vega-
da més grans, es podia produir 
una merma fins i tot d’un 30% 
de glaç, per això els contractes 
establien amb molta precisió els 
sous, el preu del gel, i fins i tot la 
llenya que havia d’haver-hi fora 
dels pous per escalfar els que hi 
treballaven,  les rutes, les parades 
i les hores d’arribada del produc-
te. En els contractes es fa patent 
el compromís dels traginers pel 
transport diari, i fins i tot s’acor-
dava l’hora d’arribada a Barcelo-
na (entre les 6 i les 8 del matí). n

a festa dels Pous de Glaç 
és el model de festa del 
qual des de la regidoria 
de Cultura ens sentim 

més satisfets pel seu model partici-
patiu i de divulgació de la memòria 
cultural i històrica de Lliçà de Vall.

La programació cultural i de 
festes es va desenvolupant du-
rant tot l’any. Teatre, gegants, 
diables, ball de gitanes, especta-
cles infantils, programació de la 
biblioteca, concerts de les corals, 
exposicions, concerts musicals, 
fires, la il·lusió dels actes nada-
lencs, la disbauxa del carnestol-
tes, l’escalfor de la castanyada, la 
gresca de la Festa Major. 

I quan arriben aquestes dates, 
a finals d’octubre, cada any tota 
aquesta força s’uneix i gràcies a la 
participació (enguany hi partici-
pen directament més de 200 per-

sones) esdevé la Festa del Glaç.
Començarem el dissabte a la 

tarda i hi serem fins diumenge al 
vespre. 

A l’Era de Can Gurri hi haurà 
el Mercat de Pagès, amb parades 
d’artesans, formatges, embotits 
i altres articles. Es presentarà 
la cervesa artesana dels Pous 
d’aquest any. Jocs tradicionals, 
voltes en carro pel bosc, l’escude-
lla i la paella de la Maria de l’ONG 
Lliçà Peruanitos, la Taverna del 
Vern... Dins la masia de Can Gurri 
l’exposició d’imatges pel record, 
Can Gurri i El cànem.           

L

Cultura del poble

NÚRIA CASADEMUNT I 
DOMÈNECH

Regidora de Cultura 
de Lliçà de Vall

L’eix central de la Festa del Glaç 
gira al voltant de la representació 
teatralitzada, dins del bosc de la 
Verneda de Can Gurri, de l’obra 
El carro del gel, crònica del darrer 
viatge de l’any, dirigida artística-
ment per la Mònica Luchetti.

Aquest any, i com a novetat, es 
faran representacions tant dis-
sabte a la tarda com també diu-
menge al matí. Som conscients 
que fer-ho els dos dies representa 
un gran esforç tant per als actors i 
cantaires com per a tots els col·la-
boradors, i per això vull aprofitar 
per agrair des d’aquí la seva de-
dicació i fer-ho extensiu a tots els 
participants de la Festa del Glaç i 
molt especialment a tot l’equip de 
Cultura i personal de la biblioteca 
perquè sense la seva bona feina 
de ben segur no seríem on som.

També vull agrair les ajudes 
econòmiques que hem rebut de 

diverses empreses de Lliçà de 
Vall ja que gràcies a elles serà 
possible que la Festa del Glaç 
pugui continuar creixent amb ga-
ranties d’èxit.

Vull acabar amb les paraules 
d’Antoni Tarabini, sociòleg, que 
deia en un article: “amb les coses 
de menjar no s’hi juga, però amb 
la cultura tampoc. La cultura no 
és només assumpte de lletrafe-
rits. La cultura és la possibilitat i 
llibertat de creació i expressió... 
La cultura és l’expressió d’un po-
ble i dels seus ciutadans”.

Us esperem als Pous!

L’ús terapèutic i de conservació dels aliments, fonamentals

aravalles.cat/opinions  

ajuntament

PREPARATS PER A LA FESTA Membres de l’equip de Cultura 

Vull agrair els ajuts de 
diverses empreses gràcies 
a les quals la Festa del
Glaç continua creixent 
amb garanties d’èxit
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DESCOMPTE ESPECIAL PER A HOTELS: 616 507 524

Truqui ara i li farem un estudi personalitzat i sense compromís TOTALMENT GRATUÏT

www.duchavida.es   �  www.duchavida.cat

ABANS

CANVIÏ LA  
BANYERA 
PER UN PLAT
DE DUTXA

OFERTA FINS A FINAL DE MES

(F
ot

o 
no
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tr
ac

tu
al

)

C/ Josep Tarradellas, 5
08402 GRANOLLERS

(BARCELONA)

DESPRÉS

931 716 705
616 507 524

ANTILLISCANT * ANTILLISCANT * ANTIL
LIS

CA
NT

 *

EL PREU INCLOU:
� Plat de dutxa antilliscant classe 3
� Acabats de rajola a escollir 
 entre més de 20 models
� Mides de fins a 120 x 70 cm
� Aixeteria de dutxa marca TRES
� Retirada de l’antiga banyera i la runa ocasionada
� Mà d’obra

ANYS GARANTIA * ANYS GARANTIA * ANYS G
AR

AN
TIA

  *

VIDRE
TREMPAT

EN12150
MAMPARA
DE DUTXA

EN14428
GRUIX
DEL VIDRE

6 mm

A més, per 400 € pot afegir una mampara de vidre d’alta seguretat

599€
(IVA INCLÒS)

Ara per només:

Instal·lem a tot Catalunya
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Si voleu saber què són i com són 
els pous de glaç, el moment ideal 
per fer-ho és durant la Festa del 
Glaç de Lliçà de Vall. Es tracta 
d’un cap de setmana on tot gira 
al voltant d’aquestes construc-
cions emblemàtiques i no només 
es poden visitar els pous, sinó 
que la festa serveix de motiu per 
recuperar llocs i bocins d’història 
lliçanenca. Tot plegat té un aire 
d’altres temps de casa nostra, 
embolcallat d’artesania i tradició 
popular.

Però si  teniu el calendari ocu-
pat per aquestes dates, els pous 
es poden visitar en qualsevol 

moment de l’any. Només cal con-
certar una visita a Can Magarola, 
seu de la regidoria de Cultura 
(938445380 o a través del correu 
electrònic canmagarola@llissade-
vall.cat).

Pous oberts
En aquestes visites s’obren els 
pous i s’hi pot entrar per la pas-
sarel·la instal·lada des de la seva 
restauració l’any passat. S’explica 
com era i funcionava la indústria 
del glaç, els Pous de Can Gurri i la 
història vinculada a aquests pous.
Quan es creua el pou i es veu el 
pou per dintre, és fàcil d’entendre 

com devien ser en funcionament, 
i com era treballar-hi.

Les visites es poden realitzar 
per a grups o per a particulars, 
només cal concertar la data i 
hora de visita. Caldrà saber el 
número previst de visitants i el 
motiu de la visita per tal d’ajus-
tar les explicacions als vostres 
interessos.

En tot cas, d’una o altra manera,  
us convidem a venir. No perdeu 
l’oportunitat de conèixer unes 
construccions singulars, amb un 
entramat històric tan important 
per la contrada i tan poc conegut 
encara. n

Visites guiades durant tot l’any
ajuntament

A MIDA Les visites es poden concertar per a particulars o grups

Ara fa un any, i en coincidència 
amb la cinquena edició de la Festa 
del Glaç, Lliçà de Vall estrenava la 
reforma dels pous de glaç de Can 
Gurri, situats a la vora del camí de 
La Marineta i a uns 200 metres a 
l’est del riu Tenes. El projecte va 
actuar sobre els dos pous –un co-
bert i un segon sense cúpula que 
en permet veure l’interior– i va 
permetre millorar l’accessibilitat 
a les construccions i la seguretat 
a l’exterior. L’objectiu de la reha-
bilitació duta a terme per l’Ajun-
tament era fer les visites molt 
més accessibles amb l’objectiu 
d’entendre quina funció feien en 
el passat aquestes construccions 

Un projecte de rehabilitació per donar 
a conèixer els pous de Can Gurri 

i com s’hi emmagatzemava el gel. 
Pel que fa a l’interior dels pous, 

la reforma més destacada es va 
fer al pou cobert, amb una planta 
circular de 10 metres i una pro-
funditat d’uns 8 metres, on es van 
fer actuacions per fer més visible 
el seu interior. 

Passarel·la interior
D’una banda, s’hi va construir una 
passarel·la metàl·lica que creua el 
pou connectant les dues portes 
infrontades i que crea un recor- 
regut d’entrada i sortida per als 
visitants. Així, la passarel·la per-
met veure tant el fons com la cú-
pula de la construcció, una visió 

Patrimoni arquitectònic   L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL PORTAVA A TERME EL 2015 UNA ACTUACIÓ DE RECUPERACIÓ DELS POUS 

La reforma inaugurada l’any passat permet una 
millor accessibilitat a l’interior del pou cobert

fins aleshores inèdita, ja que els 
visitants només podien fer un cop 
d’ull a l’interior del pou des de la 

reixa de l’entrada. 
El projecte també va aprofitar 

per instal·lar il·luminació tant a 

l’interior, amb llums tipus led, 
com a l’exterior dels pous, amb la 
col·locació de dos fanals, un siste-
ma lumínic que funciona gràcies 
a la instal·lació de plaques solars. 

També es van canviar les reixes 
que hi havia als accessos per unes 
portes. A més, s’hi va fer una ne- 
teja de totes les herbes que hi  
havia a les parets i a la cúpula, i es 
van reparar les esquerdes detec-
tades a la construcció. 

Seguretat al pou descobert
L’actuació en el segon pou, el  
descobert, va consistir en la 
col·locació d’una barana de fus-
ta i una xarxa de niló per evitar  
caigudes al seu interior, un ele-
ment de seguretat que va subs-
tituir el filat existent. La barana 
està inclinada cap enfora per 
impedir que la puguin escalar. 
A més, es va instal·lar una tanca 
de protecció per separar l’en-
torn dels pous del desnivell que 
hi ha al costat i que dóna al bosc. 
Aquesta barana també és de fusta 
perquè quedi més integrada en el 
paisatge rural. n

ajuntament

DE PORTA A PORTA La passarel·la permet veure el fons i la cúpula del pou
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Quan en Pere Esteve va veure l’ex-
posició d’eines que hi havia l’any 
passat a Can Gurri es va il·lusio-
nar. Ell i la seva família  són els 
últims masovers que hi ha hagut. 
Podríem portar a Can Gurri les ei-
nes pròpies de la casa, les que hi 
havia fins que en van marxar?

La idea era molt bona i aquest 
any retornaran a casa seva un 
munt de coses, eines, papers i, 
sobretot, records que són part de 
la seva història i, de retruc, de la 
de Lliçà de Vall. En Pere Esteve no 
calla. Enfila anècdotes i records 
mentre mira les fotos que ha por-
tat, algunes de les quals aniran a 
l’exposició.

Can Gurri, diu, és una de les ca-
ses més antigues de Lliçà de Vall. 
Els seus avis hi van entrar de ma-
sovers a principis del segle XX. 
En aquell moment, la casa i els  
terrenys eren propietat del Sr. de 
Sobregrau de la població de Ga-
llifa, i allà hi havia el seu despatx 
on rebia els pagesos que tenien 
arrendats camps i que venien a 
passar comptes cada any.

A Can Gurri, a part de cultivar 

Pere Esteve, últim masover de Can Gurri
ajuntament

els camps, també s’hi 
criava bestiar: porcs, ga-
llines i, sobretot, vaques. 
En Pere recorda que s’ha-
via de munyir d’hora per 
portar la llet de la nit 
anterior i la del matí fins 
la carretera (la C-155) 
ja que els camions enca-
ra no volien passar pels 
camins, que van tardar 
a estar arreglats. Una de 
les peces que hi ha a l’ex-
posició és justament un 
mesurador de llet, que es 
va fer servir fins al darrer 
moment, i una copa del 
concurs de bestiar de la 
Fira de l’Ascensió de Gra-
nollers del 1962, que els dóna 
el segon i tercer premi al millor 
vedell. 

Els tractes del bestiar, recorda, 
es feien davant l’Europa de Gra-
nollers (els rics els feien a dins, 
al voltant d’un bon esmorzar) i 
en Pere demanava fer campana 
a l’escola per acompanyar el seu 
pare a mercat algun dijous. Va 
veure i viure l’època on una en-

Memòria històrica   CONVERSA AMB PERE ESTEVE I RICARD QUEROL, APASSIONAT DE LA HISTÒRIA DE LLIÇÀ DE VALL

caixada de mans valia més que 
qualsevol document i on els di-
ners canviaven de mans al mig del 
carrer i es portaven a la butxaca.

Una altra de les coses que en 
Pere ha conservat són alguns dels 
dietaris on s’apuntava tot el dia 
a dia de la vida de la casa: els li-
tres de llet de cada munyida, els 
ous que es portaven a vendre, els 
vedells que els havien comprat, 

els recados que s’havien de fer a 
Granollers... tot apuntat, pel Pere 
o pel seu germà, amb un llapis que 
és, ell solet, un monument. Enca-
ra es conserva i en queden només 
uns 2 cm.

La conversa no s’atura. Cada 
foto, cada persona, cada objecte 
té una història. Aquest home és 
un retrat vivent de la seva època. 
Un home curiós que s’ha interes-

sat pel que ha vist, ha viscut o s’ha 
fet explicar pels seus pares o per 
l’àvia (l’avi el va perdre de molt 
petit). Valdria la pena que tot 
aquest saber, aquest testimoni, 
no es perdés i es recollís d’alguna 
manera.

Aquesta és una de les coses que 
apassiona l’altre integrant de la 
conversa, en Ricard Querol. Un 
apassionat de la història de Lliçà 
de Vall, una formigueta que recull 
documents, investiga, pregunta, 
busca, col·labora amb l’arxiu  i, 
ara també, amb l’equip que pro-
dueix aquestes exposicions a la 
Festa del Glaç. Ell ha escoltat i 
arxivat al seu cap tot el que en 
Pere ha dit i ensenyat, i segur que 
d’aquí en surten fils per estirar i 
anar reconstruint i guardant tes-
timoni de la història del municipi. 
Querol és part de l’equip de recer-
ca i muntatge de l’altra exposició 
d’aquest any sobre les eines que 
es conserven de quan el cultiu del 
cànem era una activitat molt im-
portant a Lliçà de Vall.

L’objectiu és que cada any hi 
hagi exposicions temàtiques  a 
l’entorn de la vida i la història 
del municipi a la Festa del Glaç, 
i l’equip responsable està treba-
llant en aquest sentit. n  

PER AL RECORD  Esteve i Querol repassen fotografies antigues

FISCAL, FINANCER, COMPTABLE
Impostos de societats, patrimoni, 
renda, iva, retencions, deduccions, 
bonifi cacions, comptabilitat, 
incentius...

LABORAL I SEGURETAT SOCIAL
Altes d’empresa, contractació, gestió 
de nòmines, cotitzacions, altes i baixes, 
sancions, acomiadaments, calendari 
laboral...

CREACIÓ DE PIMES
Constitució d’empreses, autònoms, so-
cietats civils privades, registre mercantil, 
autoritzacions administratives, ...

VEHICLES I TRANSPORTS
Matrícules, canvis de nom, baixes, 
permisos de conduir, recursos, 
sancions...

GESTIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ
Gestions amb administracions 
públiques: Ministeris, Generalitat, 
diputacions, ajuntaments...

ASSEGURANCES
Assegurances de vida, de la llar, 
de responsabilitat civil, de vehicles...

SERVEIS PROFESSIONALS

Gestionem
totes les teves
necessitats

Avda. Montserrat, 53. 08185 Lliçà de Vall. 
T. 93 562 00 03 F. 93 843 81 13
info@gestorsiadvocatsaom.com 
www.gestorsiadvocatsaom.com

Gestoria comptable, �iscal i laboral
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11 h a 14 h Bosc de Can Gurri  
Representació d’El carro del gel: 
crònica del darrer viatge de l’any
Passes: 11 h, 12 h, 13 h
(Aforament limitat, tiquets a la carpa 
d’informació)

11 h Era de Can Gurri
Activitats infantils i familiars
Mercat de Pagès

11 h Can Gurri
Exposicions
Imatges per al record, exposicions: 
Can Gurri i El cànem

12 h Era de Can Gurri
Presentació de la cervesa 
Pous de Glaç, edició 2016
Tast amb maridatge i explicació de les 
característiques de la nostra cervesa 
artesana, la «Cervesa Pous de Glaç». 
Tast a càrrec de l’Oriol i la Norma de 
«Cervesasobretot». El tast inclou 
cervesa i tapa a 2€

I la presència de la Grossa de Cap 
d’Any diumenge al matí

14 h Era de Can Gurri
Vine a dinar als pous!
L’arrossada de la Maria de l’ONG Lliçà 
Peruanitos. La recaptació es destinarà 
íntegrament a projectes socials. 
(Venda anticipada a Can Magarola i a la 
carpa d’informació el mateix dia -fins a 
fi d’existències-). També podeu 
encarregar el dinar a la Taverna El Vern. 
(Podeu encarregar els tiquets tot 
el dissabte a la taverna).

16 h Era de Can Gurri
Activitats infantils i familiars
Mercat de Pagès

16 h Can Gurri
Exposicions
Imatges per al record, exposicions: 
Can Gurri i El cànem

16.30 h Era de Can Gurri
Cercavila pel mercat i ballada 
dels Gegants

17 h Era de Can Gurri
Espectacle familiar
Amb La Tresca i la Verdesca
Un final de festa per cantar i ballar

16.30 h Era de Can Gurri  
Activitats infantils i familiars
Jocs tradicionals
Circuit Ponis
Tallers infantils 
Volta en carro

16.30 h Era de Can Gurri  
Mercat de pagès
Antiquaris 
Formatges i embotits
Artesans 
Mostra d’oficis

16.30 h Can Gurri
Exposicions
Imatges per al record, exposicions: 
Can Gurri i El cànem
Amb la col·laboració de: 
Pere Esteve i Ricard Querol 

17 a 21 h Bosc de Can Gurri
Representació d’El carro 
del gel i visita teatralitzada 
Representació de «El carro del gel: 
crònica del darrer viatge de l’any»
Visita teatralitzada dels pous i 
representació de l’obra «El carro del 
gel, crònica del darrer viatge de l’any», 

amb més de 30 actors, actrius i 
cantaires en escenaris naturals 
dins el bosc de la Verneda de 
Can Gurri, amb la col·laboració 
de Xamba Teatre, Coral Lliçà de 
Vall, El Cor de La Vall, Polifònica 
Lliçanenca, Colla de Gegants i 
Ball de Gitanes.
Direcció artística: Mònica Lucchetti
Passes: 17 h, 18 h, 19 h, 
20 h, 21 h. 
(Aforament limitat, tiquets a la 
carpa d’informació)

22 h Bosc de Can Gurri 
La Festa de l’últim carro
A la Festa de l’últim carro, 
que clourà les representacions 
de l’obra, participaran els 
Gegants de Lliçà de Vall i el Ball de 
Gitanes i alguna sorpresa

Tot seguit
Espectacle de llum i foc  
Espectacle pirotècnic a 
càrrec dels Diables de La 
Vall del Tenes, per cloure 
la primera jornada de 
la Festa del glaç 2016.

L’escudella de la Maria 
A càrrec de l’ONG Lliçà 
Peruanitos
La recaptació del sopar es 
destinarà íntegrament a 
projectes socials. 
(Encarregueu els tiquets a la 
carpa d’informació)

La Taverna El Vern
A càrrec de pares i mares de 4rt 
d’ESO de l’institut El Vern. Els 
beneficis es destinaran al viatge 
de final de curs dels alumnes 
de 4rt d’ESO.
(Podeu encarregar els 
tiquets durant tot el dissabte 
a la mateixa taverna)

Per
sopar

22 Dissabte 23 Diumenge

La Festa
del Glaç

Lliçà de Vall

 2016

Com arribar-hi?

La Festa del Glaç compta amb pàgina pròpia a Facebook on es publiquen totes les informacions de la 
festa. Aquesta pàgina pretén ser un canal directe amb la ciutadania de Lliçà de Vall. A través d’aquesta 
pàgina i la pàgina de Cultura a Facebook, s’ha llançat una consulta per decidir entre els internautes el 
hashtag a utilitzar a les xarxes per parlar de la Festa del Glaç. Aquest any és la segona edició d’aquesta 
consulta, l’any 2015 el hashtag més votat entre totes les propostes va ser #estemalpou. Aquest any el 
més votat ha estat #festadelglaç.

C. Marineta 
GPS:41.585644 / 2.249089

A Sabadell 
per Palau-solità
i Plegamans

Aparcament públic

A Parets
del Vallès

A Lliçà
d’Amunt

Zona
d’activitats

Pous de Glaç

P2

P1

A Vic
per C-17

A Granollers
pel Coll de la Manya

A Barcelona
pel C-17

C-17

C-155

La Festa del Glaç a les xarxes socials

/Festa del Glaç www.facebook.com/cultura.llicadevall

El Programa El teixit empresarial de Lliçà de Vall dona suport a la Cultura, un agraïment a 
les empreses: Recanvis i accessoris Gaudí S.L, EGO, Laboratorios cosméticos 
LAMARVI i en especial a INIBSA, com a patrocinador principal a demés de cedir 
els terrenys per a la realització de la Festa.
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Recollim la història de la festa

2011-2015
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El cap de setmana del 22 i 23 d’oc-
tubre, els pous de Can Gurri tor-
naran a ser l’escenari de la Festa 
del Glaç, que enguany comptarà 
amb la col·laboració de més en-
titats i persones del municipi. La 
celebració, que enguany arriba a 
la 6a edició, any rere any ha anat 
creixent i en aquesta ocasió ja són 
set les entitats locals vinculades 

El teixit associatiu 
s’aboca en l’organització 
de la Festa del Glaç

directament a la festa i unes 200 
persones entre voluntaris, actors, 
actrius, cantaires, dansaires... 

L’activitat principal serà la re-
presentació al bosc de l’obra El 
carro de gel: crònica del darrer 
viatge de l’any, que compta amb 
la col·laboració del grup Xamba 
Teatre, la Coral de Lliçà de Vall, el 
Cor de la Vall, l’Associació Polifò-

La celebració   SET ENTITATS DEL MUNICIPI I UNES 200 PERSONES PARTICIPEN DIRECTAMENT EN LA FESTA D’ENGUANY 

El
s 

ca
rte

lls
 2

01
2-

20
16

nica, la Colla Gegantera i el Ball de 
Gitanes. La direcció artística va a 
càrrec de Mònica Lucchetti. 

De l’obra, creada per a la festa 
se’n faran representacions cada 
hora el dissabte 22 de les 17 a les 
21 h, i el diumenge 23 d’11 a 14 
h. Dissabte a la nit, els gegants i 
el Ball de Gitanes faran una repre-
sentació especial i, tot seguit, els 

ajuntament

POPULAR  Diverses entitats s’han vinculat a la celebració

ajuntament

EL MUNTATGE  Desenes d’actors participen en la representació d’El carro de gel: crònica del darrer viatge de l’any

COM VA SORGIR LA FESTA 
DEL GLAÇ DE LLIÇÀ DE VALL?

n La Festa del Glaç de Lliçà de Vall va néixer el 2012 després d’un procés 
participatiu dins el programa Tallers per a la festa, que volia incentivar les 
festes populars i tradicionals a través d’un conjunt de tallers i accions par-
ticipatives. Amb el repte de celebrar una festa popular participada per posar 
en valor un element patrimonial del municipi com ara els pous de glaç, un 
equip tècnic format per l’equip de Cultura de l’Ajuntament, va treballar amb 
veïns i entitats que van integrar el grup impulsor format per: artistes locals 
de la Xarxa Cultural Lliçà de Vall, la Coral Lliçà de Vall, l’Associació Polifòni-
ca Lliçanenca, El Cor de la Vall, La CanColla, Geganters i grallers, Grup Esplai 
GEP, Casal d’Estiu, Junta d’Avis, Tardor activa i altres voluntaris.

Editora CONTRAPUNT SCCL fundada l’any 2001. Rambla Pompeu Fabra, 32 · 08100 Mollet del Vallès · T- 93 172 07 77 · F- 93 579 33 88 · www.aravalles.cat
STAFF. Gerència Sílvia Vinyeta svinyeta@contrapunt.cat, Conseller Delegat Ramon Torrents ramon.torrents@aragranollers.cat Direcció Montse Eras montse.eras@aravalles.cat 
Departament Comercial publicitat@contrapunt.cat Tel. 93 570 52 59 Redacció info@aravalles.cat Disseny Gràfic Olga Riart oriart@contrapunt.cat 
Administració administracio@contrapunt.cat Distribució DTM Dipòsit legal B-12967-2013 Tancament de l’edició 14.58 h del 13 d’octubre
CONTRAPUNT SCCL Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) * Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2013) 

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de premsa. 
Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO 
(Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Membre de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació

CONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu

Diables de la Vall del Tenes faran 
un espectacle pirotècnic. 

Durant els dos dies de festa, 
l’era de la masia de Can Gurri aco-
llirà activitats infantils i familiars 
(jocs tradicionals, tallers, circuits 
en poni i fer una volta en carro) 
i un mercat de pagès (antiquaris, 
artesans, formatges i embotits i 
mostra d’oficis). 

A més, a la masia de Can Gurri 
hi haurà una exposició d’imatges 
i records d’aquest espai emblemà-
tic, així com d’eines de pagès i 
relacionades amb el cultiu del cà-
nem a Lliçà. Diumenge al migdia 
es presentarà la cervesa artesana 
Pous de Glaç 2016 (cervesa i tapa 
2 euros), a càrrec de l’Oriol i la 
Norma de Cervesa Sobretot. n 
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MÒNICA LUCHETTI
Directora artística de l’espectacle El carro 
de gel: crònica del darrer viatge de l’any 

PERFIL. Llicenciada en Art dramàtic per l’Institut del 
Teatre de Barcelona, ha fet cinema, teatre i televisió. 
Actualment treballa amb la Companyia del Teatre de 
Ponent de Granollers, amb Els Comediants i amb la seva 
companyia pròpia, Cia. Catorzedabril.

“És important que 
aquesta festa 
transcendeixi al 
llarg del temps”

–Quan temps fa que ets la direc-
tora artística d’aquest especta-
cle?
–Vaig començar als inicis de la 
Festa, conjuntament amb la Maria 
Manau. Després ho vaig acabar 
portant jo, ja que estava vinculada 
amb Xamba Teatre, el grup de tea-
tre local. De manera professional 
ja havia fet espectacles populars, 
amb molta afluència de gent, de 
manera que ja ho tenia una mica 
per la mà. Sóc filla de Sant Pere de 
Vilamajor i allà vàrem fer coses 
així, com la Fira Medieval Vilama-
gore.
–Quina opinió en tens, d’aques-
ta festa?
–Aquesta festa m’agrada molt! 
Sobretot de la manera en què va 
començar. Recordo la primera 
reunió, la primera vegada que 
ens vàrem trobar amb els actors 

i vàrem començar a investigar 
sobre els pous de glaç. Poc a poc 
tots vàrem a aprendre a empouar, 
desempouar, a saber què és un 
traginer, a conèixer part de la 
història d’aquests pous. Després 
tot ha anat evolucionant. El meu 
desig, hi sigui jo o no, és que aca-
bi essent una festa com la Passió 
d’Esparraguera o el Festival Me-
dieval de Montblanc, que fos una 
cosa que d’aquí molts anys conti-
nués, que aquell nen que comença 
actuant amb una frase acabi fent 
el personatge de notari quan sigui 
més gran. Que no es perdi aquest 
espectacle, que vagi creixent!
–Quina relació tens amb les 
persones implicades: entitats, 
voluntaris, etc?
Aquest any hi està implicada, a 
part de les entitats habituals (Grup 
Xamba, Colla de Diables, gegants, 

corals), la Colla de Gitanes. Per mi 
es una moguda molt guapa que 
les entitats del poble, des del punt 
de vista cultural, s’hi impliquin 
tant! De vegades es fa difícil lligar 
diables o gegants amb la historia 
dels pous. Tot i que alguns del 
grup de teatre hagin marxat del 
grup, sempre ens retrobem per la 
Festa del Glaç. I a part d’aquestes 
entitats també m’agradaria citar 
la gent voluntària, anònima, que 
col·labora, que la veus enfeinada 
muntant els diferents escenaris, la 

veus des de primera hora del matí 
amb les canyes amunt i avall, els 
mobles, la taula acabada d’enver-
nissar... També agrair a l’equip de 
Cultura, i a les bibliotecàries, que  
l’any passat van escriure el guió 
de l’espectacle, que ja comença a 
ser ben nostre. 
–Alguna aportació més?
–Sobretot m’agradaria dir que és 
molt important que aquesta festa 
transcendeixi al llarg del temps, 
independentment del color polític 
que hi hagi a l’Ajuntament.   

El meu desig és 
que acabi sent una 
festa com la Passió, 
que no es perdi, 
que vagi creixent

L’ENTREVISTA
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ajuntament

CERVESA PER A L’OCASIÓ

A l’edició del 2015 de la Festa del 
Glaç de Lliçà de Vall es va encetar 
la iniciativa de fer exposicions 
temàtiques que reflectissin part 
de la història del municipi.

L’any 2015, doncs, l’exposició 
es va basar en les eines i les fei-
nes del camp, ja que Lliçà de Vall 
ha estat una població agrícola al 
llarg dels segles. A l’exposició feta 
dins la masia de Can Gurri  es van 
mostrar més de 200 eines cedi-
des per diverses famílies. Es van 
agrupar en quatre eixos: la ma-
tança del porc, els cereals, l’hort i 
la vida a la casa de pagès.
Els visitants  van fer servir aquest 
espai per intercanviar records i 

La masia de 
Can Gurri acull 
dues exposicions 

experiències, trossets de la vida 
del poble i visions de maneres de 
fer i treballar que van quedant en 
l’oblit.

L’experiència va ser molt po-
sitiva. Altres veïns que tenen ei-
nes relacionades amb feines del 
camp guardades a casa seva van 
oferir-les per a properes exposi-
cions. 

Així, el 2016 s’exposen les ei-
nes que hi havia a Can Gurri fins 
que els masovers van deixar la 
casa, cedides pel Sr. Pere Esteve, 
i també algunes de les eines que 
es feien servir per treballar el cà-
nem, cultiu molt vinculat a Lliçà 
de Vall i als pous de glaç, cedides 

Patrimoni arquitectònic   LES MOSTRES RECUPEREN EINES AGRÍCOLES I REMEMOREN LA IMPORTÀNCIA DEL CULTIU DEL CÀNEM A LLIÇÀ DE VALL

per Can Rabassola i Can Canyet.
En properes edicions, ja que la 

disponibilitat d’espai no permet 

fer-les gaire grans, s’aniran creant 
altres exposicions temàtiques 
amb objectes cedits per altres fa-

mílies, i així s’aniran recuperant 
per al record aquestes eines i es-
cenes del passat de la població. n

ajuntament

ajuntament

EINES DEL CAMP  Can Gurri és l’espai triat per mostrar algunes eines antigues relacionades amb les feines agrícoles

A PUNT  Els encarregats del muntatge de la festa lliçanenca

Racó gastronòmic   

La Festa del Glaç compta també 
amb  la part solidària, que es ma-
terialitza de la mà de la col·labo-
ració de l’ONG Lliçà Peruanitos 
(www.llicaperuanitos.org). L’enti-
tat serà l’encarregada un cop més 
de fer els dos àpats principals de 
la festa, amb una oferta de plats 
ben nostrada. Dissabte hi haurà 
la ja famosa i popularment co-
neguda Escudella de la Maria, i 
diumenge al migdia la paella. La 
recaptació d’aquests dos àpats 

Cervesa artesana 
Pous de Glaç 2016
Per segon any consecutiu, la Fes-
ta del Glaç comptarà amb cervesa 
artesana pròpia, elaborada per 
Cervesa Sobretot. El diumenge 
25 d’octubre, a les 12 h, es farà 
la presentació de la cervesa, que 
inclourà un tast amb maridatge, 
a càrrec de l’Oriol i la Norma de 
Cervesa Sobretot, que explicaran 
les característiques de la cervesa 
artesana pròpia de la Festa del 
Glaç. La cervesa es podrà adquirir 
a la carpa de l’Associació de Co-
merciants de Lliçà de Vall, ubica-
da a la Festa del Glaç.

anirà integrament destinada a 
projectes socials.

L’ONG Peruanitos és una asso-
ciació sense ànim de lucre que 
es dedica a millorar la qualitat 
de vida dels nens més desfavorits 
d’Amèrica Llatina, especialment 
del Perú, i de l’entorn on viuen. 
L’associació destina la seva actua-
ció principalment a l’alimentació 
i l’educació, pilars fonamentals 
perquè aconsegueixin un correc-
te desenvolupament. n

Àpats solidaris a la festa 
a càrrec de Peruanitos

ajuntament

LA PAELLA DE PERUANITOS

Equip de muntatge   EL GRUP, LIDERAT PER PERE BALSELLS, S’OCUPA DE LES INFRAESTRUCTURES, ELS DECORATS, L’ATREZZO I L’ATENCIÓ AL PÚBLIC

L’equip de voluntaris, capitanejat 
pel Pere Balsells, s’ocupa del mun-
tatge d’infraesestructures, deco-
rats, atrezzo, tramoia i atenció al 
públic. Una feina que no sempre es 
veu, però ells són els primers d’arri-
bar i els últims a marxar. Els mou la 
voluntat de col·laborar d’una ma-
nera desinteressada en una festa 
del poble i molt participativa. 

Són un grup d’amics que prové 
d’una de les colles de la festa ma-
jor. Hi ha molt bona sintonia i s’ho 

passen molt bé quan treballen en 
projectes com aquest. Això fa que 
els sigui molt fàcil coordinar-se i 
fer la feina sense problemes. De la 
Festa del Glaç en van parlant du-
rant l’any, però després de festa 
major és quan s’hi posen de valent. 

En Pere, que va veure la feinada 
que hi havia i que fer-la era la mi-
llor manera de col·laborar-hi, els 
va reclutar i els va enredar. N’és el 
cap visible i el que organitza i pro-
grama la feina. És el responsable, el 

L’equip de voluntaris, 
una baula indispensable 

coordinador i l’enllaç amb la orga-
nització de la festa i sobretot amb 
la gent que munta l’obra de teatre. 
Busca materials, taules, cadires, 
solucions als problemes d’atrezzo 
i tramoia, pensa com fer una font, 
d’on treure gots i garrafes, catifes, 
i el que calgui. El seu equip es pre-
senta puntual el dissabte i es posa 
al seu costat per anar muntant el 
que faci falta. Li fan cas  perquè 
se’n refien i treballar així els va bé. 
És per això que se’ls coneix com els 
Pere boys, nom que, reconeixen, és 
divertit i els agrada.

Són una baula necessària en 
aquest engranatge. Sense ells, 
sense la seva feina discreta i efi-
cient, la festa no rutllaria igual. n
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