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La Festa
del Glaç
Un bocí de la memòria històrica
i el patrimoni de Lliçà de Vall

La 7a edició de la
festa implica uns 200
voluntaris i part del
teixit associatiu 10 i 12

El Centre d’Estudis i
de Recerca de Lliçà es
dóna a conèixer durant
el cap de setmana 6

Una exposició mostra
maquinària agrícola de
tracció animal cedida
per Can Canyet 7

L’Era de Can Gurri
acollirà un Mercat
de Pagès, la castanyada
i activitats familiars 10
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El 1765 es documenten pous
de glaç a Can Coll i Can Gurri
Els pous de glaç de Lliçà de Vall
daten, com a mínim, de 1765,
quan hi ha documentada la primera cita dels pous de Can Coll
i dels dos de la verneda de Can
Gurri –que també eren anomenats d’en Barrera, en referència
al notari i arrendatari de les dues
construccions, Salvador Barrera.
Els pous de glaç són construccións 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 del pou, obligada
anualment. 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 aillar i facilitar les
feines d’empouar i desempouar.
A la Vall del Tenes, la base econòmica de la població ha estat similar
durant molts segles, amb una producció agrícola basada en el blat i
altres cereals, i el cànem que també servia per a feines artesanals.
A més, d’aquestes activitats, la fabricació de gel va ser una activitat
complementària importantíssima.

Com eren les estructures

Els pous de glaç de Can Gurri estan
situats prop de la masia del mateix
nom, de la qual eren propietat, al
camí de La Marineta. Es tracta de
pous de planta cilíndrica i coberts
amb una cúpula i amb una part
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Festa del Glaç consolidada

XAVIER SERRATE I

CUNILL

Alcalde de Lliçà de Vall

U

PATRIMONIAL El pou de Can Gurri és el més ben conservat

UNA COMARCA PRIVILEGIADA

n Hi ha pous de glaç a tot el territori català –prop de mig miler–, però la

situació del Vallès Oriental i el seu relleu la van convertir en una comarca
privilegiada per a la indústria de la fabricació de gel. El glaç que es venia a
les ciutat, sobretot a Barcelona, sortia en bona part de Lliçà de Vall i de la
zona de la Vall del Tenes, però també de l’entorn del Montseny, el Congost,
el Moianès. A Lliçà de Vall el procediment per aconseguir el gel consistia en
desviar, durant els mesos d’hivern, un corrent d’aigua del riu Tenes fins a
unes basses construïdes amb aquest propòsit. Les baixes temperatures
provocaven que l’aigua estancada esdevenís el gel que els vallesans
acabaven venent a Barcelona.

del tronc del pou que es veu des
de l’exterior. Sobre aquest tronc
sortint del terra arrenca la cúpula,
una mica atalussada. Aquest pou
té una peculiaritat: mentre que és
habitual que les obertures de l’estructura es trobin sobre la cúpula,
en aquest cas està al cos cilíndric.
Els murs estan fets amb paredat
de còdols i encara conserven els
encaixos dels travessers per a les
feines d’empouar.
De fet, l’obertura dels pous –amb

portes enlloc de finestres situades
al cos cilínidric i no a la coberta– diferencia els pous de glaç de Lliçà de
Vall dels de la resta de la comarca.
A més, els dos de Can Gurri es
comuniquen per un petit passadís. El pou que s’ha conservat
sencer i que ara es pot visitar és
el més gran –amb un perímetre
de 35 metres, una profunditat de
9 i una capacitat de 1.500 càrregues de gel. El pou més petit està
emplaçat al costat sud del gran. n

na vegada més i des
d’aquesta
finestra
que proporciona la
publicació Aravallès,
donem sortida a una
de les festes que marquem al
nostre calendari. Una festa que
vol rememorar els durs treballs
dels nostres avantpassats i avantpassades, i que ara els recordem
tot celebrant un esdeveniment
que s’ha instaurat com una tradició a Lliçà de Vall.
Aquestes són les festes que fan
poble i que cohesionen a tots el
nostres veïns i veïnes. El fet que
la majoria de la gent del poble visquin en diverses urbanitzacions,
fa encara molt més necessari
crear espais de trobada. Aquest
n’és un magnífic exemple: la Festa del Glaç de Lliçà de Vall.
Els Pous de Glaç són la representació de la història del nostre
poble. La festa ens transporta
a l’època de plena activitat dels
pous. L’escenificació, l’ambient, la
vestimenta es representa magníficament pel grup de teatre Xamba i altres actors i actrius, amb
l’obra anomenada El carro del gel:
Crònica del darrer viatge de l’any.
Els acompanyen les Corals, la
Colla Gegantera, les Gitanes i els
Diables de Lliçà de Vall. Tot coordinat per l’equip de Cultura de
l’Ajuntament, i sobretot de l’ajut
dels voluntaris i voluntàries, que
donen sempre el seu suport i fan
possible crear el caliu per traslladar-nos en aquella època. La

implicació de cadascun d’aquests
elements fa que aquesta festa tingui l’èxit reconegut i consolidat.
La seva localització i el seu entorn, facilita aquesta l’ambientació. El bosquet recuperat, la Masia
de Can Gurri, l’exposició d’Imatges pel record, acompanyat del
mercat de pagès, les passejades
dels carros de cavalls, la taverna, l’olor d’escudella, les viandes
que ens esperen a les parades...
Tot això i més, fa que ens situem

“La festa vol rememorar
els durs treballs dels
nostres avantpassats, que
ara recordem amb una
festa que ja és tradició”
“Volem posar Lliçà de Vall
al mapa. Els Pous de Glaç
són un gran motiu per
fer-nos una visita i gaudir
de la celebració”

en un altre temps. Us convidem
doncs a compartir-ho!!
Volem posar Lliçà de Vall al
mapa. Els Pous de Glaç són un
gran motiu per fer-nos una visita
i gaudir de la festa.
Volem que en feu difusió, si la
coneixeu, i si no, teniu a l’abast
una revista que us guiarà perfectament per poder reviure durant
aquests dies un retorn a un altre
temps passat.
Sigueu benvinguts ara a la Festa del Glaç, i sempre al nostre poble de Lliçà de Vall.
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Un cop d’ull al passat

El glaç, de medicina
a motor econòmic
L'època daurada del glaç als Països Catalans va tenir lloc durant
l'Edat Moderna, en concret entre
els segles XVII i XVIII. Aleshores
molts habitants de les zones de
muntanya tant de Catalunya com
del País Valencià s'hi dedicaven i
hi basaven la seva economia. L'auge del glaç no va ser casual, ja que
durant aquell període -en concret,
del segle XVI al segle XIX- es va
produir un petit canvi climàtic que
va fer baixar uns graus la temperatura i va facilitar la generació del
glaç. El sorgiment i la proliferació
dels pous de glaç arreu del territori no es va fer esperar i, ben aviat,
la recollida i manipulació del glaç
va resultar una bona feina per als
pagesos, menestrals -que invertien en la construcció dels poustraginers i jornalers.
La feina d’empouar i desempouar els blocs de gel (de 124 kg
cada pa de gel) requerien unes
30 persones especialitzades en
diferents oficis i durant segles
va esdevenir un motor econòmic
molt important, ja que va generar guanys i també va contribuir
a estrènyer les relaciones entre el
món rural i el món urbà.
Des d’un punt de vista social, si
bé es cert que l’ús del glaç va desenvolupar-se a partir del 1600, ja
des de l’inici de la humanitat el
glaç va ser considerat un bé molt
preuat. Les primeres civilitzacions
l’utilitzaven per les seves qualitats terapèutiques, com per tallar
hemorràgies, desinflamar contusions o rebaixar la febre. També
se’l considerava un bé de luxe, a
l’abast de pocs, quan s’usava per
refrescar begudes per fer més su-

COEL
LLIÇÀ

Fabricación, montaje,
reparación de
persianas y ventanas

Cultura del poble

NÚRIA CASADEMUNT
I DOMÈNECH
Regidora de Cultura
de Lliçà de Vall

E

portable la calor de l’estiu.
Amb el pas del temps, el glaç
va començar a utilitzar-se per
conservar aliments. Va ser a partir d’aquest moment quan va
aparèixer la necessitat de disposar-ne tot l’any, i es va començar
a investigar com conservar el glaç
produït de forma natural a l’hivern.
Això, i la Petita Edat de Glaç de
l’època moderna, van contribuir al
naixement dels pous de glaç.
La indústria i comercialització
de neu i glaç va iniciar la davallada a mitjans del segle XIX, quan es
va començar a produir glaç amb
màquines frigorífiques i ja no
s’havia de dependre del fred. Els
pous van anar caient en desús fins
a la seva desaparició.
Si bé les festes dels pous de glaç
no han deixat morir aquestes construccions, últimament la literatura
ha tornat a posar sobre la taula
el paper del glaç i ha qüestionat
la possibilitat de fer-ne construccions espectaculars a través de la
famosa novel·la també portada a

sèrie de TV Joc de Trons.
Arran doncs de la saga Cançó de
Gel i Foc, de George R.R. Martin,
en algunes xerrades s’ha plantejat l’opció de construir una muralla de glaç com la que es descriu a
la novel·la, de 213 metres d’alt i
482 quilòmetres de llarg. Aquesta
opció se li va consultar uns mesos
enrere a Mary Albert, investigadora del programa de perforació
en gel per a la Universitat de Dartmouth als Estats Units. L’experta
va descartar la possibilitat de
construir un mur d’aquesta magnitud, explicant que les masses de
gel es deformen sota el seu propi
pes amb el pas del temps, fins i tot
a temperatures extremadament
baixes. Albert també va explicar
que, encara que algú aconseguís
apilar 213 metres de glaç, aquest
s’acabaria deformant.
Així doncs, la humanitat s’haurà
de seguir conformant amb construccions com els pous de glaç
que, afortunadament, abunden
en molts municipis de la comarca.

¿Quieres ahorrar?
nosotros
te ayudamos
ALUMINIS
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LA IMPORTÀNCIA DEL GEL I EL SEU PES EN LA HISTÒRIA

Consume menos energía, gracias
a nuestras ventanas de última
generación de aluminio y PVC

Si cambias todas las ventanas
de tu casa, TE REGALAMOS
LAS MOSQUITERAS

Av. Montserrat, 61 · Lliçà de Vall · Tel. 938 436 339 / 619 843 546 / 622 225 021

aluminios-coel@hotmail.com aluminioscoel.es

stem en un moment
transcendental
del
futur del nostre país i
vivint situacions difícils que afecten el nostre dia a dia
d’una manera impactant.
En aquest entorn, la cultura
popular i la seva divulgació té un
paper important i pot contribuir
a asserenar i a suavitzar una mica
tot aquest impacte negatiu i fer de
nexe d’unió.
La cultura popular tradicional
es pot definir com la cultura originària del poble. És una cultura
que sorgeix espontàniament i és
encarnada i practicada per les
classes populars, que participen
en les celebracions com a actors
i com espectadors. Es basa, generalment, en la memòria de la gent
i en la transmissió oral en l’àmbit
de la família i dins l’entorn comu-

hi pot faltar la paella i l’escudella
de la Maria de l’ONG –Lliçà Peruanitos i la Taverna del Vern. També hi haurà una exposició i com a
novetat, la presentació d’un nou
projecte, el CER – Centre d’Estudis
i Recerca de Lliçà de Vall.
També hi haurà una part destinada als més menuts, amb jocs
tradicionals, tallers manuals,
concert infantil i alguna que altra
sorpresa.

La Festa del Glaç té
un model participatiu
de més de 200 persones i
fa divulgació de la memòria
cultural i històrica de Lliçà

Les voltes en carro pel bosc
s’aniran fent durant tot el cap de
setmana.
Com ja sabeu, l’eix central de la
Festa del Glaç gira al voltant de la
representació teatralitzada dins
del bosc de l’obra –El carro del gel,
crònica del darrer viatge de l’any–
dirigida per la nostra estimada
Mònica Luchetti i amb la impresajuntament

MEMBRES DE L’EQUIP DE CULTURA
nitari. Connecta amb les formes de
vida de la gent i es celebra a l’espai
públic.
I precisament, aquesta és la
base de la Festa del Glaç, que té un
model participatiu de més de 200
persones i que fa divulgació de la
memòria cultural i històrica de Lliçà de Vall.
A l’Era de Can Gurri, com cada
any, hi haurà el Mercat de Pagès,
amb parades de diferents tipus:
artesans, embotits, formatges, xocolata, pa artesanal, productes de
l’hort.... Presentarem la cervesa
artesana dels Pous d’enguany i no

cindible participació d’artistes locals, entitats, corals, gegants, diables, ball de gitanes, voluntaris de
muntatge...
Només em resta convidar-vos a
tots a venir a Lliçà de Vall els dies
28 i 29 d’octubre, que conegueu
una mica més del nostre patrimoni cultural, que gaudiu de l’espai
de Can Gurri i dels Pous de Glaç,
que desconnecteu de la voràgine
del dia a dia i junt amb la família
i amics compartiu amb nosaltres
totes les il·lusions i hores de treball que hi ha al darrera de la nostra, que ja és vostra, Festa del Glaç!
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PLA RENOVE DUTXA
Canviï la banyera per un plat de dutxa antilliscant

AQUEST MES GAUDEIXI DE LA NOSTRA PROMOCIÓ!

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

*Només per a instal·lacions completes

Seguretat

Elimini riscos de caigudes

Comoditat

Fàcil accés i manteniment

Estalvi

Redueixi el consum d’aigua

El preu inclou:  Plat de dutxa de càrrega mineral antilliscant classe 3 (mides fins a 120 x 70
cm)  Acabats de rajola a escollir entre més de
20 models  Retirada de la banyera antiga i de
la runa ocasionada  Mà d’obra

FINANCEM LA SEVA OBRA SENSE INTERESSOS (TAE 0%)

Finançament de 999 € a 12 mesos. 12 mensualitats de 83.25 € cadascuna.
Import total del deute 999 €. Finançament subjecte a l’aprovació de
Sabadell Consumer Finance EFC, SAU

INFORMI’S TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES EN:

TRUQUI’NS I LI FAREM UN ESTUDI
PERSONALITZAT, SENSE COMPROMÍS
TOTALMENT GRATUÏT

Instal·lem a tot Catalunya

Treballem amb primeres marques

599€
(preCIO CON IVA INCLUIDO)

A més, per 400 €, afegeixi una mampara de
vidre d’alta seguretat de 6 mm de gruix

Mobles de bany n Ajudes tècniques n Accesoris de bany

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat  info@duchavida.cat

Alta qualitat
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EL GRUP IMPULSOR INSTAL·LARÀ UN ESTAND PER DONAR-SE A CONÈIXER A L’EXTERIOR DE LA MASIA DE CAN GURRI DURANT LA FESTA DEL GLAÇ

El Centre d’Estudis i de Recerca de
Lliçà, eina per divulgar el patrimoni
Estudiar i divulgar el patrimoni
històric, cultural, arquitectònic
i natural de Lliçà de Vall. Aquest
és el principal objectiu del Centre
d’Estudis i de Recerca de Lliçà,
una entitat que tot just comença a
crear-se i que durant la Festa del
Glaç vol donar-se a conèixer a tots
els veïns del municipi.
La iniciativa sorgeix després
que a l’abril l’Ajuntament adquirís la masia de Can Coll. El gran
interès que van despertar entre
la ciutadania les visites guiades a
aquest nou element del patrimoni
local –que van aplegar unes 400
persones– va fer que l’equip de
cultura de l’Ajuntament –format
entre d’altres per tècnics de l’àrea
i personal de la Biblioteca i l’Arxiu
Municipal– propossessin la constitució d’aquesta entitat. “Vam
copsar molt d’interès per part
de molts veïns pel que fa a la
història de la població i també

ajuntament

L’entitat vol fer difusió del
patrimoni cultural, històric,
arquitectònic i natural de
Lliçà de Vall i la comarca

PATRIMONI MUNICIPAL L’interès per Can Coll va ser l’espurna per crear el nou centre d’estudis locals

Visites guiades durant tot l’any
La Festa del Glaç de Lliçà de Vall és
un moment excepcional per saber
què són i com són els pous de glaç.
Però si no teniu la possibilitat de
fer la visita aquest cap de setmana,
aquests elements arquitectònics
tan emblemàtics es poden visitar en qualsevol moment de l’any.
Només cal concertar una visita a
Can Magarola, seu de la regidoria
de Cultura, al telèfon 93 844 53
80 o a través del correu electrònic

ens vam adonar que ens faltava
una eina per recollir la memòria oral del poble”, expliquen els
impulsors.
Així doncs, el grup ha contactat
amb algunes de les persones que
ja fan recerca de la història local i
els ha convocat per tirar endavant
un projecte que vol ser obert a tots
aquells interessats en la memòria
col·lectiva lliçanenca i de la comarca. Per aquest motiu, durant la

canmagarola@llissadevall.cat.
En aquestes visites s’obren els
pous i s’hi pot entrar per la passarel·la instal·lada des de la seva
restauració l’any 2015. 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 la
construcció per dintre és fàcil entendre com devien ser en funcionament i com s’hi treballava.

Les visites es poden realitzar
per grups organitzats; només cal
concertar la data i l’hora de visita.
Caldrà saber el número previst de
visitants i el motiu de la visita per
tal d’ajustar les explicacions als
vostres interessos.
No perdeu l’oportunitat de
conèixer unes construccions singulars, amb un entramat històric
tan important per la contrada i
encara tan poc conegut. n

Festa del Glaç, el grup instal·larà a
l’exterior de la masia de Can Gurri
un estand informatiu amb fulletons per a tots aquells qui vulguin
participar de la iniciativa.
De moment, el grup ha fet dues
trobades, una de les quals va servir
perquè membres del Centre d’Estudis Molletans (CEM) els assessorés
en l’àmbit organitzatiu i de constitució de l’entitat. La segona trobada
es va fer el passat dilluns 16 d’octubre i va comptar amb la participació
d’una dotzena de persones. n
ajuntament

DES DE LES ALÇADES Una passarel·la permet veure l’interior dels pous
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Memòria pagesa

CAN CANYET CEDEIX ALGUNS ESTRIS DE TRACCIÓ ANIMAL QUE ES FEIEN SERVIR EN LES FEINES DEL CAMP PER A UNA EXPOSICIÓ

La masia de Can Canyet, un racó del
passat agrícola al bell mig del poble
Situada al cor del nucli urbà de
Lliçà de Vall, concretament al
carrer Balmes, la masia de Can
Canyet és una de les petjades més
evidents que ha deixat el passat
agrícola al municipi vallesà. Actualment hi viuen tres generacions
de la família Olivé, en Lluís Olivé
i Martí i la Maria Roig Casanovas,
el seu fill Jaume Olivé Roig amb
la seva dona Laura Domènech
Figueres i els seus fills, la Clara i
l’Eudald.
Els Olivé són propietaris de la
masia des de l’any 1932, quan
l’avi d’en Lluís –Lluís Olivé Villà–
va comprar la casa on, durant
generacions, la seva família havia estat masovera. “La nostra
família s’hi va instal·lar com a
masovera a principis del segle
XVIII, provinents de la Cerdanya francesa, d’un poble anomenat Montlluís”, explica e Jaume. “Per això hi ha tants Lluís a
la família, perquè per tradició
sempre hi havia algun fill que
es batejava amb aquest nom,
per recordar els orígens”, expli-

marc barrio

LA MASIA Lluís i Jaume Olivé, dues generacions de la família de Can Canyet
ca en Jaume.
La masia, però, és molt més
antiga. Les primeres dades es remunten a l’any 1435, en una visita

pastoral del bisbe. Ja el 1553, es
parla d’un tal Jaume Canyet, nom
amb què s’ha conegut el mas que,
a principis del segle XVIII, i junta-

ment amb el molí, ja va passar a
mans de la família de Can Coll.
La casa és la típica masia catalana del segle XVI amb portal rodó

adovellat –amb tretze dovelles– i
una finestra gòtica. La construcció a la planta baixa, tota de pedra, seguia la distribució típica
de les masies catalanes amb una
gran sala i una cuina i l’espai per
a rebost i els animals i la planta
primera com a habitatge. Actualment, però, i des que no hi ha animals a la casa –el 2008 es va eliminar l’explotació de vaques que
hi tenien–, les dues plantes s’han
convertit en habitatge.
Com a elements arquitectònics
singulars, en Jaume destaca la
gran quantitat de contraforts que
té la construcció. “Se sap que el
segle XV van haver-hi diversos
terratrèmols al Vallès i suposem que va ser per això que es
van construir”, diu. Situada en
un turó, la masia de Can Canyet
ha estat sempre un lloc de trànsit,
ara al centre del poble i, en el seu
moment, a tocar del camí romà de
Sant Valerià.
Igual que la masia ha anat
canviant amb el temps, també
els camps de conreu del voltant
s’han anat reduint per deixar pas
a zones residencials. Amb tot, en
Jaume continua dedicant-se a la
pagesia i a les 63 hectàrees que
encara treballa hi conrea horta,
cereals, ferratge i lleguminoses.
Tot un pagès del segle XXI al bell
mig de Lliçà de Vall. n

Eines d’abans de
la mecanització
dels camps

marc barrio

Una exposició a Can Gurri mostrarà estris
agrícoles de tracció animal per treballar la terra
El passat agrícola de Lliçà tornarà
a ser el fil conductor de l’exposició
que es podrà visitar a Can Gurri
durant la Festa del Glaç. En aquesta ocasió, es mostraran eines i estris que arrossegaven els cavalls
per treballar la terra abans que
es mecanitzessin aquestes feines
amb l’arribada dels tractors.
Enguany, els elements que es
podran veure s’instal·laran, per
les seves grans dimensions, a l’exterior de Can Gurri. Seran eines
cedides per la masia de Can Canyet, on fins a principis dels anys
60 es va treballar el camp de la
manera tradicional. “El treball
amb els cavalls era de les feines

més dures del camp. A Can Canyet, el primer tractor va entrar-hi l’any 1961 o 1962”, recorda Jaume Olivé, de Can Canyet.
Arada de rodes, plenet, rampins, rascles i tallants... aquests
són alguns dels estris que durant
dècades s’han guardat a Can Canyet i que ara es podran veure
a l’exposició. “Es feien servir
aquests estris per fer diferents
tasques com preparar la terra,
fer la recol·lecció o tirar la llavor”, explica Olivé.

Els cavalls, un bé preuat

A la masia de Can Canyet, a banda
de les feines del camp, tradicional-

MOSTRA Per les seves dimensions, les eines agrícoles s’exposaran a l’exterior de Can Gurri
ment s’hi van allobar cavalls. Fins
a mitjans dels anys 1950, cada any
la família pujava a la fira d’animals
de Puigcerdà on adquirien un parell de pollins –cries de cavall– i
els baixaven al mas de Lliçà, on
se’ls feia créixer i se’ls ensenyava a
treballar el camp per després vendre’ls com a animals de tir. “El meu

besavi sempre va tenir molt bon
ull per als animals”, rememora
en Jaume. De fet, a Can Canyet encara es conserven alguns diplomes
de premis aconseguits en fires pels
animals que un cop criats i ensenyats venia el mas. “Són premis a
animals de peu rodó, que es diuen, i són dels anys 30 i 40 del

segle passat aconseguits a les
fires de Caldes i de l’Ascensió de
Granollers”, explica.
Així, doncs, l’exposició que es
podrà veure a Can Gurri serà una
oportunitat per conèixer de primera mà el tipus d’eines que es feien servir amb animals de tir per
treballar el camp. n

8 FESTA DEL GLAÇ

dc, 25 octubre 2017

Com arribar-hi?

C. Marineta
GPS:41.585644 / 2.249089

A Lliçà
d’Amunt

A Sabadell

per Palau-solità
i Plegamans

A Vic

per C-17

C-155

A Granollers

P2

pel Coll de la Manya

C-17
Zona
d’activitats

A Parets
del Vallès

Pous de Glaç

P1

Aparcament públic

La Festa
del Glaç

A Barcelona

pel C-17

La Festa del Glaç a les xarxes socials

Lliçà de Vall

2017

El Programa

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 tercera edició d’aquesta consulta, l’any 2015 el hashtag més votat entre totes les propostes va ser
#estemalpou. El 2016, el més votat va ser #festadelglaç.

Diumenge 29

Dissabte 28
16.30 h Era de Can Gurri. Activitats infantils
Jocs tradicionals, tallers infantils, volta en carro

16.30 h Era de Can Gurri. Mercat Pagès

Antiquaris, formatges i embotits, Artesans, mostra
d’oficis

16.30 h Can Gurri. Exposició
Exposició: Imatges pel record,
maquinària agrícola de tracció
animal (Cedida per Can Canyet)

17.00 h a 21.00 h Bosc de Can Gurri
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: 17.00h, 18.00h, 19,00h, 20.00h, 21.00h.
(Aforament limitat, tiquets a la carpa d’informació)

18.00 h Partada de Xocolates
Granollers

Presentació de la Rajola de Xocolata
de la Festa del Glaç

I per sopar?
20.30 h L’escudella de la Maria

(La recaptació d’aquest sopar, es destinarà íntegrament
a projectes socials de l’ONG «Lliçà Peruanitos»
(encarregueu els tiquets a la carpa de Peruanitos)

La «Taverna El Vern»

(Que dedicarà els seus beneficis al viatge fi de curs dels
alumnes de 4rt d’ESO. (Podeu encarregar els tiquets tot
el dissabte a la mateixa taverna)

22.00 h La Festa de l’últim carro

A la «Festa de l’últim carro», que clourà les representacions de l’obra, amb la participació dels Gegants de Lliçà
de Vall i el Ball de Gitanes

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 2017

www.facebook.com/cultura.llicadevall

/Festa del Glaç

11.00 h a 14.00 h Bosc de Can Gurri
Representació de «El carro del gel:
crònica del darrer viatge de l’any»
11.00 h Era de Can Gurri.
Activitats infantils i familiars

Jocs tradicionals, tallers infantils, volta en carro

11.00 h Era de Can Gurri. Mercat Pagès
i artesanal. Exposició
Imatges pel record, maquinària agrícola
de tracció animal «La Grossa» de Cap
d’Any. Diumenge al matí, comptarem
amb la presència d’aquest personatge

12.00 h Era de Can Gurri
Presentació de la Cervesa Pous de Glaç 2017

Tast amb maridatge i explicació de les característiques
de la nostra cervesa artesana, la «Cervesa Pous de
Glaç». El tast anirà a càrrec de l’Oriol i la Norma de
«Cervesasobretot». Inclou cervesa i tapa 2€

14.00 h Era de Can Gurri Vine a dinar
als pous!L’arrossada de la Maria de l’ONG
“Lliçà Peruanitos”(La recaptació d’aquest dinar, es

destinarà íntegrament a projectes socials)
(Venda a la carpa d’informació el mateix dia -fins
a final d’existències-)

També podeu encarregar el dinar a
la «Taverna El Vern», que dedicarà els seus

beneficis al viatge fi de curs dels alumnes de 4rt
d’ESO. (Podeu encarregar els tiquets el dissabte
a la mateixa taverna)

16.00 h Era de Can Gurri.
Activitats infantils i familiars

Jocs tradicionals, tallers infantils, volta en carro

16.00 h Era de Can Gurri.
Mercat Pagès i artesanal.
Exposició

Imatges pel record, maquinària agrícola
de tracció animal

17.00 h Cercavila pel mercat i ballada
dels Gegants
17.30 h La Castanyada!

Enguany celebrem la Castanyada als Pous de Glaç,
amb el grup Roleguita i Boquerón amb l’espectacle
«Sota l’aigua». Castanyes per a tothom!
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Recollim la història de
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2016

10 FESTA DEL GLAÇ

La celebració

dc, 25 octubre 2017

SET ENTITATS I UNES 200 PERSONES VOLUNTÀRIES PARTICIPEN DIRECTAMENT EN LA FESTA D’ENGUANY, QUE ARRIBA A LA 7a EDICIÓ

La implicació del teixit
associatiu, clau per a
la celebració de la festa
La Festa del Glaç proposa, un any
més, fer un viatge al passat de Lliçà de Vall a l’entorn dels pous de
glaç i la seva importància en la història de la població. Un any més, la
implicació del teixit associatiu és
determinant. La participació d’entitats locals i ciutadania torna a fer
gran aquesta festa, que es durà a
terme el del cap de setmana del 28
i 29 d’octubre i que comptarà amb
la col·laboració de set entitats del
municipi i veïns en general que volen formar part d’una festa que ja
és tota una tradició.
L’activitat principal de la festa,
que enguany arriba a la 7a edició,
serà la representació de l’obra El
carro de gel: crònica del darrer viatge de l’any, que comptarà amb
la col·laboració de Xamba Teatre,
la Coral de Lliçà de Vall, El Cor de
la Vall, la Polifònica Lliçanenca, la
Colla Gegantera, el Ball de Gitanes
i els Diables de Lliçà.
Unes 200 persones entre voluntaris, actors, actrius, cantaires, dansaires... s’impliquen en la
representació que compta amb
Mònica Luchetti com a directora

ajuntament

FESTA DE LA CASTANYADA
ALS POUS DE GLAÇ
n Durant els dos dies de festa, l’era de la masia de Can Gurri acollirà
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). Però, a més, enguany, i com a novetat per
la proximitat amb la diada de Tots Sants, diumenge a les 17.30 h, el
programa es tancarà amb una festa de Castanyada als Pous de Glaç, amb
el grup Roleguita i Boquerón, que portaran l’espectacle Sota l’aigua.
A més, hi haurà castanyes per a tothom!

artística de l’espectacle.
De l’obra, amb més de 30 actors, actrius i cantaires en escenaris naturals al bosc de la Verneda
de Can Gurri, se’n faran representacions cada hora el dissabte 28
de les 17 a les 21 h, i el diumenge 29 d’11 a 14 h. Per tancar les
representacions de dissabte, a
les 22 h es farà la Festa de l’últim
carro, amb la participació dels Gegants de Lliçà de Vall i el Ball de
Gitanes. Tot seguit, els Diables de
la Vall del Tenes oferiran un espectacle pirotècnic que clourà la

primera jornada de la festa.
A més, per rememorar el passat
pagès del municipi, a l’exterior
de la masia de Can Gurri hi haurà
una exposició d’eines i maquinària agrícola de tracció animal, cedides per Can Canyet.
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 amb un conjunt
de tallers i accions participatives.
Amb el repte de celebrar una fes-

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 Laura Ortiz
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 17.50 h del 24 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)

EL MUNTATGE Desenes de persones fan realitat la representació
ta popular participada per posar
en valor un element patrimonial
del municipi com ara els pous de
glaç, l’equip de Cultura de l’Ajuntament, va treballar amb veïns i
entitats que van integrar el grup
impulsor format per artistes lo-

cals de la Xarxa Cultural Lliçà de
Vall, la Coral Lliçà de Vall, l’Associació Polifònica 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. n

CONTRAPUNT SCCL forma part
del grup empresarial cooperatiu

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
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FISCAL, FINANCER,
COMPTABLE

Impostos de societats,
patrimoni, renda, iva, retencions,
deduccions, boniﬁcacions,
comptabilitat, incentius...

LABORAL I SEGURETAT
SOCIAL

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

SERVEIS PROFESSIONALS

CREACIÓ DE PIMES

Constitució d’empreses,
autònoms, societats
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,
iputacions, ajuntaments...

ASSEGURANCES

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

... i molt més!

Gestionem totes les teves necessitats
Gestoria comptable, �iscal i laboral
Avda. Montserrat, 53. 08185 Lliçà de Vall.
T. 93 562 00 03 F. 93 843 81 13
info@gestorsiadvocatsaom.com
www.gestorsiadvocatsaom.com
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L’ESPECTACLE
El muntatge ‘El carro de gel: crònica
del darrer viatge de l’any’ s’interpretarà
dissabte a la tarda i diumenge
al matí a la Verneda de Can Gurri

“La festa no seria
possible sense
la implicació dels
veïns i les entitats”

Marià Mercader, Imma Sánchez i Yolanda Martín són tres
de les persones que formen part de l’equip de voluntaris
que participen en la representació històrica de la Festa del
Glaç: El carro de gel: crònica del darrer viatge de l’any.
“Hi participem tota la família,
tres generacions diferents; avis,
fills i néts”, diu Marià Mercader,
un dels actors principals del muntatge que el cap de setmana s’interpretarà a l’entorn dels pous de glaç
situats a la Verneda de Can Gurri
amb una trentena d’actors, actrius
i cantaires. “És un muntatge que
cada vegada està més consolidat
i que per nosaltres és molt important, perquè teatralitza un
tema local i molt nostre”, explica
qui farà de notari en una de les escenes d’El carro del gel: crònica del
darrer viatge de l’any. La història,
ambientada a l’any 1764, és una
ficció teatral dividida en cinc escenes escrita per les bibliotecàries
del poble a partir d’una escriptura
històrica d’arrendament dels pous
de Lliçà de Vall. “És un text que
cada any ha anat introduint canvis per adaptar-se als visitants i

també als intèrprets”, diu Mercader, actor del grup de teatre Xamba
i que participa en la representació
des de la primera edició. Les cinc
escenes que s’interprenten es coneixen com Els pous; La casa del
notari; La taverna; El bosc dels
bandolers i La plaça del poble.
Per ambientar aquestes escenes, a més dels intèrprets i cantaires, calen un munt de recursos
d’atrezzo. Per això, desenes de
persones s’ocupen del muntatge
d’infraestructures, decorats, tramoia i atenció al públic, una feina
que no sempre es veu però que
és fonamental perquè tot surti bé.
“Som unes 20 o 25 persones que
ho fem per amor al poble, per a
molts és més important que la
festa major”, diu Imma Sánchez,
una de les integrants de l’equip de
muntatge. “Ens encarreguem de
l’escenografia i fem el possible

ESPERIT DE COL·LABORACIÓ Marià Mercader, Yolanda Martí i Imma Sánchez, tres dels voluntaris implicats

La ficció històrica
dels pous de glaç
està cada any més
consolidada i
té més credibilitat

per donar credibilitat i realitat
a les escenes”, explica. “Hi posem les nostres eines i el nostre
temps, fem bricolatge, però el
més important és que ens reunim tots plegats per passar-ho
bé i col·laborar amb les festes
del poble”, diu Sánchez, qui avança que enguany hi haurà novetats
en aspectes com la il·luminació.
Un altre equip de persones que
també col·labora en la ficció històrica de la Festa del Glaç és l’Associació Hípica Can Vilardebò. “Des de
l’associació hi posarem quatre
cavalls per donar més realisme
als quadres i aconseguir una
posada en escena més acurada”,
apunta Yolanda Martí, responsable
de l’hípica. “L’any passat ja vam
participar-hi per primera vegada amb dos cavalls, i aquest any
repetim l’experiència perquè
ens agrada col·laborar amb els

veïns en els actes que s’organitzen al poble”. De fet, les joves
genets de l’associació faran el paper de bandolers, mentre que una
vintena de persones vinculades
a l’entitat tindran cura dels animals durant el cap de setmana en
un tancat preparat expressament
per a l’ocasió. “Uns dies abans
ja anem amb els animals a l’entorn dels pous perquè coneguin
l’espai i s’hi acostumin, i els dies
de la representació els mantindrem al tancat ben tranquils i
cuidats fins que hagin de sortir
a escena”, explica Martí.
En tots els casos –intèrprets, escenògrafs i altres col·laboradors
de tot tipus–, es tracta d’equips de
voluntaris moguts per l’afany de
col·laborar d’una manera desinteressada en una festa del poble cada
vegada més participativa i coneguda arreu de la comarca. n
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JOAN BONET, DE XOCOLATES GRANOLLERS, HA ELABORAT AQUEST DOLÇ ESPECIAL QUE ES PRESENTARÀ DISSABTE

La Festa del Glaç
tindrà una rajola
de xocolata
commemorativa
La Festa del Glaç tindrà enguany
un dolç ben especial. Joan Bonet, mestre pastisser i xocolater
de Xocolates Granollers, negoci
fundat el 2012, ha elaborat per
a l’ocasió una rajola de xocolata
en la qual es pot veure dibuixat
un pou de glaç, protagonista de la
festa lliçanenca.
Seguint amb les seves propos-

tes artístiques, Bonet ha fet, diu,
“una xocolata inèdita amb uns
ingredients especials a base de
pasta de cacau, sucre morè i canyella com a sabor tradicional
de la cultura catalana”, explica
el mestre xocolater.
Les rajoles, que presenten una
mida de 8x17 centímetres, seran
de tres tipus tenint en compte els

paco monja

DOLÇ RECORD Bonet, a l’obrador de Xocolates Granollers, mostra les rajoles commemoratives de la festa
ingredients base. Hi haurà les de
xocolata blanca i negra i també les
de xocolata amb llet.
Bonet, amb gran experiència en
la fabricació i elaboració de xocolates especials, ha convertit el seu
obrador en un espai de creació
i d’imaginació artística. Al llarg
d’aquests anys ha participat en diverses iniciatives, entre les quals
la reproducció de totes les mane-

La teca de la festa...

res possibles, de la popular Porxada de Granollers. “El fet d’oferir
la xocolata d’una manera artística ens permet convidar d’una
manera amable i simpàtica al
consum d’aquest excel·lent producte”, conclou Bonet.
La presentació d’aquest dolç es
farà dissabte (18 h) a Can Gurri, a
la parada que muntarà Xocolates
Granollers. n

Els àpats solidaris de
Peruanitos i la taverna El
Vern, propostes culinàries
Una vegada més, l’ONG Lliçà
Peruanitos (www.llicaperuanitos.
org) serà l’encarregada de fer els
dos àpats principals de la Festa
del Glaç, amb una oferta de plats
ben nostrada que tindran el seu
vessant solidari. Dissabte, per
sopar (20.30 h), hi haurà la ja
famosa i popularment coneguda
Escudella de la Maria, i diumenge
al migdia (14 h) la paella popular.
La recaptació d’aquests dos àpats
anirà íntegrament destinada a
projectes socials.
L’ONG Peruanitos és una associació sense ànim de lucre que es

... i el mam

dedica a millorar la qualitat de
vida dels nens més desfavorits de
l’Amèrica Llatina, especialment
del Perú, i de l’entorn on viuen.
L’associació destina la seva actuació principalment a l’alimentació
i l’educació, pilars fonamentals
perquè aconsegueixin un correcte desenvolupament.
Qui vulgui també podrà encarregar el sopar i el dinar a la Taverna El Vern, que en aquest cas destinarà els seus beneficis al viatge
de final de curs dels alumnes de
4t d’ESO de l’Institut El Vern de
Lliçà de Vall. n

Cervesa artesana per a l’ocasió
Per tercer any consecutiu, la Festa del Glaç comptarà amb cervesa artesana pròpia, elaborada per Cervesa Sobretot. Diumenge (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.
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