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"Ajudem els nens
del Cerro Candela,
una zona pobre i
conflictiva de Lima"

Més de 200 voluntaris fan realitat
l'esdeveniment cultural,
que enguany arriba a la 8a edició 3

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

Una exposició fotogràfica a Can Gurri
mostrarà els 'tresors' amagats
descoberts a Can Coll 4

La festa estrena diada castellera
amb Manyacs, i les colles
de Badalona i el Prat 14
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Participació MÉS DE 200 PERSONES S'IMPLIQUEN EN L'ESDEVENIMENT CULTURAL, QUE ARRIBA A LA VUITENA EDICIÓ

El cor que fa bategar la festa
ajuntament de lliçà
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Alcalde de Lliçà de Vall
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DE NOU,
LA FESTA DEL GLAÇ

A

TREBALL COMPARTIT A l'esquerra, voluntaris i a la dreta l'equip de Cultura amb Julieta Sunyol, Marta Bertran, Josep Miquel Galvan i Pilar Collado
Lliçà de Vall tornarà a acollir aquest cap
de setmana del 27 i 28 d'octubre la Festa
del Glaç, un viatge al passat del municipi a
l'entorn dels pous de glaç, que després de
set edicions s'ha convertit en un referent
cultural i de patrimoni a la població. De fet,
aquest era l'objectiu, el 2012, quan va néixer després d’un procés participatiu dins el
programa de la Diputació de Barcelona Tallers per a la festa, que volia incentivar les
festes populars i tradicionals a través d’un
conjunt de tallers i accions participatives.
Aprofitant la primera fase de recuperació dels pous de glaç de Can Gurri i amb el
repte de realitzar una festa popular participada per posar en valor aquest element patrimonial local, un equip tècnic municipal,
va treballar amb veïns i entitats. "El juny
de 2011, en Josep Miquel des de l’àrea
de Cultura de l’Ajuntament ens reuneix
a gent diversa del poble vinculada al
teixit associatiu per proposar l’inici
d’una nova idea: crear una festa que
identifiqui i impliqui al poble", explica
Marta Bertran, actual regidora de Cultura
i participant en aquella primera trobada.
D'aquelles reunions va sorgir el grup
impulsor format per artistes locals 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, Diables de Lliçà i altres voluntaris. "El primer any va ser una cosa
molt petita dins el programa del Fira't
per Nadal. Encara no tenia entitat pròpia", recorda Josep Miquel Galvan, tècnic
de Cultura. Sis anys després, però, la festa
mobilitza més de 200 persones d'entitats i
a títol personal, que s'han implicat al màxim en l'organització d'aquest esdeveniment cultural. "Si no fos per la implicació directa dels voluntaris la festa no es
podria fer com es fa. Des de bon inici la
intenció era posar un projecte de creació compartida en mans de la gent i ho
estem aconseguint", opina Galvan.

que "els 200 voluntaris implicats són
l’èxit de la diada que s'ha convertit en
una festa que reivindica la història i el
patrimoni de Lliçà de Vall, que posa de
relleu valors com el sentiment de pertinença al poble, l’autoestima col·lectiva, la cohesió i la integració social", diu
Bertran.

Molts dels voluntaris són gent implicada
en l'obra teatral El carro de gel: crònica del
darrer viatge de l’any, un dels actes centrals
i que compta 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. Actors i actrius, gent que prepara
la infraestructura com decorats, tramoia,
atenció al públic visitant, persones implicades en les exposicions a Can Gurri... i un
llarg etcètera són els artífexs de la festa.
En aquest sentit, la regidora considera

Actualment, la Festa del Glaç ha traspassat les fronteres lliçanenques –cada any s'hi
apleguen milers de visitants– i ha ajudat a
recuperar els pous de glaç com a element
patrimonial: "Se’n difon informació, a les
escoles se’n parla, els infants els visiten
i els pous comencen a formar part d’una
realitat present i col·lectiva", diu Bertran.
De cara al futur, Bertran afirma que, com a
regidora, "m’agradaria agafar el compromís que la festa segueixi consolidant-se,
creixent i mantenint el valors que la fan
especial", conclou. laura ortiz

"Si no fos per la implicació
directa dels voluntaris, la
festa no es podria fer com
es fa. És un projecte que
posem en mans de la gent"
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ny darrera any la publicació del
SomVallès ens dona la possibilitat de poder compartir amb
els lectors aquesta festa tan important per al nostre poble i que l’hem fet
nostra. La festa del Glaç a Lliçà de Vall. Una
festa que vol rememorar els durs treballs
dels nostres avantpassats i avantpassades,
a qui ara recordem tot celebrant aquest
esdeveniment.
Volem promocionar aquest tipus d’esdeveniments que ens uneixen i fan que la
gent del nostre poble i dels pobles veïns
s’apropin a gaudir i participar en qualsevol de les representacions i activitats que
s’hi celebren.
Són unes festes que fan poble i que cohesionen tots el nostres veïns i veïnes. Els
Pous de Glaç són la representació de la
nostra història.
Us animo a fer conjuntament un petit
viatge al passat de Lliçà de Vall... Al maig
s’obria el pou i es comercialitzava el gel.
El notari controlava el comerç del gel mitjançant l’arrendament del dret al monopoli.
Establien a on es podia vendre, el preu, amb
quin horari i les sancions que comportava
no complir amb les premisses pactades. El
comerç del gel transcorria per tota una
xarxa de premisses, impostos, pesos i preus
que calia complir; gestionar un pou de glaç
era molt lucratiu però no era fàcil i no totes
les famílies podien aspirar, doncs, a aquest
negoci. El gel era un producte de luxe (refrescant de begudes i per fer gelats) el gel
també tenia altres usos com a conservador
d’aliments i en aplicacions medicinals. Era
un producte amb un mercat garantit. Amb
el transport es perdia certa quantitat del
producte per això sempre es pesava i es pagava quan aquest havia arribat a destí. Es
prenien mesures preventives com col·locar
els pans en caixes de fusta amb boll, realitzar el recorregut de nit...
Aquesta breu pinzellada de la història
dels pous de glaç es representa magníficament pel grup de teatre Xamba, 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 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 d’aquests elements fa
que aquesta festa tingui l’èxit reconegut i
consolidat.
Com a alcalde de Lliçà de Vall us convido a l’era de Can Gurri on veureu la silueta
dels pous que us faran reviure el passat
del nostre poble. Us hi esperem. Sigueu
benvinguts a la Festa dels Pous de Glaç, i
sempre al nostre poble de Lliçà de Vall.
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Memòria col·lectiva DESPRÉS DE TRES ANYS PARLANT SOBRE EL PASSAT AGRÍCOLA DE LLIÇÀ, ENGUANY L'EXPOSICIÓ A CAN GURRI 'OBRIRÀ' LES PORTES DE CAN COLL

Una exposició fotogràfica
mostra els 'tresors' trobats
a la masia de Can Coll
L'edifici més emblemàtic de Lliçà
de Vall, la masia de Can Coll, serà
protagonista de l'exposició que es
podrà veure a Can Gurri durant
la Festa del Glaç d'enguany. Amb
el títol La descoberta del tresor, la
mostra aproparà a l'espectador
la visió d'un grup de fotògrafs
lliçanencs que van poder captar
imatges de l'interior de la casa,
quan aquesta es va obrir al públic
el 2017.
"Els fotògrafs oferiran una
visió artística d'allò que hi van
trobar abans que es fes cap
intervenció a l'interior", explica Julieta Sunyol, bibliotecària i
comissària de l'exposició. "D'un
mateix racó pots tenir visions

ben diferents i aquesta serà
una bona manera de donar a
conèixer com vam trobar Can
Coll quan la va comprar l'Ajuntament", comenta Sunyol.
Declarada Bé Cultural d'Interès Nacional, la finca havia estat
propietat de la família Coll-Llanza
des de l'edat mitjana – la seva capella està documentada del s.XI–
fins després de la guerra civil.
L'any 1957, va ser comprada per
la família Sancho Vilardell, dedicada al negoci de la construcció.
"Quan la família Coll-Llanza se
la va vendre, la casa va quedar
buida, i la família Sancho Vilardell va moblar-la amb molt
mobiliari d'antiquari", explica

aj. lliçà de vall

la comissària de la l'exposició.
Els moble antics de diferents
èpoques i estils, les parets pintades i la profusa decoració en
cohabitació amb elements d'ús
quotidià dels anys 60 i 70 fan de
la casa un espai eclèctic perfecte
com a escenari per als fotògrafs
que "aportaran una mirada sorprenent i artística".
L'exposició consistirà en la projecció de les imatges captades per
aquest grup de fotògrafs i la mostra de facsímils de documentació
antiga sobre la masia, que l'Ajuntament va adquirir a l'abril de
2017 amb la intenció de preservar aquest patrimoni i posar-lo al
servei de la població.

Mostres a Can Gurri, un
repàs al passat agrícola local
S'hi han mostrat eines de Can Gurri i Can Canyet, entre d'altres
"Lliçà era molt més que els
pous de glaç i per això vam voler complementar la festa amb
exposicions de la vida rural".
Aquest va ser, segons Julieta Sunyol, l'origen de les exposicions a
Can Gurri durant la Festa del Glaç,
una oportunitat per mostrar la
vida i la història del municipi. La
primera de les exposicions, l'any
2015, va voler fer un homenatge

al passat agrícola de la població
amb la recuperació d'eines de diferents orígens que es feien servir
a l'hort, per a la matança i per a la
vida al camp en general. "Aquella
primera exposició va generar
diàleg i interès entre els veïns
de diferents orígens que compartien elements comuns en el
seu imaginari", diu.
Aquest interès va fer que gent

del poble s'oferís a col·laborar
en l'exposició de l'any següent,
que va sorgir "de manera espontània". Va ser Pere Esteve,
últim masover de Can Gurri, qui
va proposar retornar a la masia
elements, objectes, eines i records
de l'època en què la seva família
va ser masovera de la casa. En
aquella mostra també es va poder
reviure la importància que havia

PORTES OBERTES Imatge de l'interior de la masia de Can Coll
tingut el cànem a Lliçà de Vall. "Es
va crear un equip fantàstic de
gent molt motivada que ha anat
fent créixer la iniciativa", assegura Sunyol.
La tercera exposició, la de 2017,
va continuar el fil conductor del
passat agrícola lliçanenc. En aquella ocasió, es van mostrar eines i

estris que arrossegaven els cavalls
per treballar la terra abans que
es mecanitzessin aquestes feines
amb l’arribada dels tractors. En
aquest cas, la mostra va comptar
amb la col·laboració de la família
Olivé, de Can Canyet, una altra de
les masies emblemàtiques del municipi.
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Visites guiades ELS POUS DE CAN GURRI OBREN LES SEVES PORTES DURANT LA FESTA PERÒ TAMBÉ ES PODEN VISITAR EN CITES CONCERTADES LA RESTA DE L'ANY

"Quan exliquem els pous fem
un viatge a una altra època"
La Festa del Glaç de Lliçà de Vall
és un moment excepcional per
saber què són i com són els pous
de glaç. La bibliotecària Pilar Collado és l'encarregada de donar a
conèixer als visitants tots els secrets que s'amaguen en aquestes
construccions que en el passat
van constituir un important motor econòmic a la població. "Quan
expliquem els pous fem un viatge a una altra època", explica
la Pilar. I és que la visita als pous
és una oportunitat no només per
conèixer la construcció i el procés
d'elaboració del gel sinó també
com n'era d'important en èpoques
passades. "El gel era un element
molt necessari i quotidià i tenia
usos molt variats, des de l'ús a
hospitals com la conservació
d'aliments", explica la Pilar.
En aquestes visites s’obren els
pous i s’hi pot entrar per la pas-

aj. lliçà de vall

TOTS CONVIDATS La Pilar Collado és l'encarregada d'explicar als visitants la història dels pous

sarel·la instal·lada des de la seva
restauració l’any 2015. 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.
La Festa del Glaç és el moment
àlgid d'aquestes visites i fàcilment hi poden passar entre
600 i 800 persones. Però si no
teniu la possibilitat de fer la visita aquest cap de setmana, les
pous també 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
canmagarola@llissadevall.cat.
Les visites es poden realitzar
per grups o de manera particular;
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.

Memòria històrica UN GRUP DE 40 VOLUNTARIS I L'AJUNTAMENT HAN INICIAT DIVERSOS PROJECTES PER CONÈIXER MILLOR EL PASSAT I EL PRESENT DEL MUNICIPI

El CER posa les bases per aprofundir
en la història de Lliçà d'Avall
L'entitat està començant a fer els primers estudis sobre la vila
"El nostre objectiu no és només
investigar la història antiga de
Lliçà d'Avall, sinó també documentar el que estem fent ara
perquè d'aquí a 20 anys puguin
saber amb facilitat el què hem
descobert", explica Àlex Cea, el
director del Centre d'Estudi i Recerca de Lliçà d'Avall (CER), amb

seu a l'edifici de Can Coll. El projecte agrupa l'esforç i el treball
d'un grup de voluntaris, uns 40 en
total –d'entre 22 i 80 anys–, i de
l'Ajuntament de la població. "Tot
just estem començant. Primer
ens hem hagut de coordinar per
poder funcionar. Anar de la mà
de l'Ajuntament i tenir tot l'ac-

cés del món a l'arxiu municipal
ens facilita les coses a nivell de
recursos", afegeix Cea.
Ara ja s'han pogut engegar alguns
projectes sobre la història lliçanenca. En destaquen la recerca de fotografies de l'època de postguerra o
el recull de la història del futbol a
la vila. Des del CER també tenen la

intenció d'entrevistar a la gent gran
del poble –aproximadament de 80
anys cap amunt– per conèixer la
transformació que ha viscut Lliçà
d'Avall des de la seva època rural.

Projectes personals i diversos

A més, cadascun dels voluntaris
té l'opció d'incloure els seus projectes personals en les recerques
del CER. L'Àlex Cea, per exemple,
porta temps investigant totes les
cases de pagès que hi ha hagut a
la població. Un altre membre està
estudiant l'evolució industrial i els
seus efectes en el medi ambient
que ha tingut Lliçà d'Avall al llarg
de la història contemporània.

"Quan tinguem més coses i
estiguem més ben organitzats,
volem implicar-hi més gent. I
un dels nostres principals objectius serà col·laborar amb les
escoles del poble", diu Cea. Ell és
el cap visible d'una junta directiva
formada per 12 persones, entre
elles les bibliotecàries de Lliçà de
Vall i la regidora de Cultura.
El germen del CER va sorgir després que l'any passat l’Ajuntament
adquirís la masia de Can Coll.
El gran interès que van despertar entre la ciutadania les visites
guiades va fer que l’equip de Cultura de l’Ajuntament propossessin
la constitució d’aquesta entitat.
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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
per C-17

Aparcament de bicicletes
Enguany, la Festa del Glaç compta amb una novetat en matèria de mobilitat. Per a tots aquells que es vulguin apropar a l'entorn de Can Gurri
en bicicleta, l'Ajuntament ha preparat un aparcament per a aquests vehicles. Així, tots aquells que ho vulguin podran deixar aparcada la bicicleta de manera còmoda i segura mentre fan la visita als pous de glaç.

Lliçà de Vall

2018

El Programa

/Festa del Glaç

Diumenge 28

Dissabte 27
16.30 h Era de Can Gurri
Activitats infantils i Mercat Pagès

Jocs tradicionals, tallers infantils
Mercat Pagès i artesanal, passejades en carro

16.30 h Can Gurri. Exposició
Exposició: Imatges pel record
Can Coll a vista de fotògraf

17.00 h a 21.00 h Bosc de Can Gurri
Representació de "El carro de gel:
crònica del darrer viatge de l'any"

Visita teatralitzada dels pous i representació
de l'obra "El carro de gel, crònica del darrer
viatge de l'any", amb més de 40 actors, actrius
i cantaires en escenaris naturals dins el bosc de la
Verneda de Can Gurri, amb la participació de Xamba
Teatre, Coral de Lliçà de Vall, Polifònica Lliçanenca,
Colla de Gegants, Ball de Gitanes i veïns i veïnes del
poble. Direcció artística: Mònica Lucchetti

Passes: 17.00 h, 18.00 h, 19.00 h, 20.00 h, 21.00 h
(aforament limitat, tiquets a la carpa d'informació)

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

10.30 h Bosc de Can Gurri
Representació de "El Carro de gel:
Crònica del darrer viatge de l'any"

La recaptació d'aquest sopar
es destinarà a projectes socials
de l'ONG, "Llicà Peruanitos"

Passes: 10.30 h i 11.30 h

TOTA LA TARDA
La "Taverna El Vern"

Jocs tradicionals, tallers infantils, visites
guiades als pous. Mercat Pagès i artesanal,
passejades en carro

Beneficis destinats al viatge fi de curs
dels alumnes de 4rt d'ESO

22.00 h La Festa de l'últim carro
Música i dances per concloure les
representacions

Amb actors, actrius, cantaires
de les corals i la Colla de Ball de Gitanes

Tot seguit...
Espectacle de llum i foc

Espectacle pirotècnic a càrrec
dels Diables de La Vall del Tenes

www.facebook.com/cultura.llicadevall

10.30 h Era de Can Gurri
Activitats infantils i Mercat Pagès

10.30 h Can Gurri. Exposició
Exposició: Imatges pel record
Can Coll a vista de fotògraf
"La descoberta del tresor"

Durant el matí "La Grossa" de Cap d'Any
Aquest simpàtic personatge estarà present
un any més a la nostra festa

13.00 h Era de Can Gurri
Trobada Castellera de Lliçà de Vall

Organitzada pels Manyacs de Parets,
amb les colles de El Prat de Llobregat i Badalona

I per dinar?
14.00 h L'arrossada de la Maria
De l'ONG, "Llicà Peruanitos"

Venda el mateix dia fins a exhaurir existències

També podeu encarregar el dinar a
La "Taverna El Vern"

Podeu encarregar els tiquets el dissabte
a la mateixa taverna

16.30 h Era de Can Gurri
Final de Festa
Festa infantil
Campi qui pugui!
Amb el grup
AMBAUKA!
Present a
"La Festa
dels Súpers
de TV3)
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Un motor econòmic fruit
de la Petita Edat del Glaç
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, una època coneguda com la
petita Edat 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
pous– traginers i jornalers. "Com era una feina
de temporada molts lliçanencs hi treballaven
per treure's un sobresou", explica la Pilar Collado, bibliotecària de Lliçà de Vall.
La feina d’empouar i desempouar els blocs de

gel (de 124 kg cada pa de gel) requeria 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.
El gel de Lliçà de Vall es transportava cap a Barcelona i allà, un cop travessava les muralles, es
distribuïa. Un dels principals consumidors de gel
eren els hospitals, on treien profit de les qualitats
terapèutiques del gel que servia per tallar hemorràgies, desinflamar contusions o rebaixar la febre,
entre d'altres. Un altre dels principals usos era el de
la conservació d'aliments i per refrescar i rebaixar
begudes a hostals i tabernes.
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.

La lliçanenca Núria
Ramon il·lustra l'auca
dels pous de glaç
Núria Ramon (1980) ha estat l'encarregada
d'il·lustrar l'auca dels pous de glaç de Lliçà de Vall,
un conjunt de dibuixos que ajuden a entendre el
funcionament d'aquests elements arquitectònics i
tot el procés per fabricar el gel. "Des de l'Ajuntament m'ho van proposar i la veritat és que he
tingut poc temps per això en aquest cas per fer
els dibuixos vaig buscar informació i m'he basat en fotografies perquè siguin imatges més
verídiques", explica la dibuixant.
Aquest, però, no ha estat el seu primer contacte
amb els pous lliçanencs. "Sóc veïna de Lliçà de
Vall de tota la vida i coneixia els pous i he anat
cada any a la Festa del Glaç, perquè és una activitat que m'agrada", indica.
La Núria és professora de l'assignatura de Visual
i Plàstica a l'Institut Lauro de les Franqueses però,
a més, es dedica de manera vocacional al món de
la il·lustració. Entre molts altres treballs, ha il·lustrat contes, com el que va servir per commemorar
els cinc anys de vida de la biblioteca Ca l'Oliveres
de Lliçà d'Amunt. També és l'autora del ninot de
l'Esplai GEP de Lliçà de Vall.
A més, la Núria és partícep d'un projecte solidari
que tira endavant amb un company professor, en
Toni Argent, de les Franqueses. Es tracta de la iniciativa Cap nen/a sense conte. "És un projecte d'au-

toedició que vol estimular la lectura i fer-la accessible a tothom". Així, editen llibrets per primària
que es regalen a escoles i hospitals, entre d'altres.

Coneixes la història

Els pous de glaç de Lliçà de Vall daten, com a mínim, de 17
i dels dos de la verneda de Can Gurri –que també eren ano
dues construccions, Salvador Barrera. Amb aquesta auca
del gel dels pous; les feines que hi estaven vinculades –co
Barcelona, on es feia servir, principalment, a hospitals i pe

10

Quan les muralles de Barcelona obrien pel m
els traginers ja eren esperant a les seves po
disposats a repartir la mercaderia de gel
per tota la ciutat

9

El gel que arribava dels pous de Lliçà de
Vall es distribuïa principalment a hospitals
i hostals i era un gel molt apreciat per què
era un gel de qualitat.

8

El gel es desempouava en temps de calor,
quan hi havia demanda de gel. Aleshores
els empouadors, atrenc d'alba treien el gel
i el carregaven en el carro dels traginers.

7

Els empouadors lligaven amb cordes els
pans de gel i amb la politja els baixaven
fins al fons del pou. Un o dos empouadors
els col·locaven bé i el pou, mica en mica,
s'anava omplint.
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a dels pous de glaç?

765, quan hi ha documentada la primera cita dels pous de Can Coll
omenats d’en Barrera, en referència al notari i arrendatari de les
podràs conèixer quin era el procés per a la generació i extracció
om la d'empouador, picador i traginer–; i la seva destinació cap a
er conservar aliments.

1

Els pous de glaç de Can Gurri són dos,
es situen prop del riu Tenes però dins la
propietat del mas de can Gurri.

matí
ortes,

Els pous
de glaç
Història, origen i funció

2

Des del riu es va fer un canal que omplia
una bassa de poca profunditat, permetent
que l'aigua quedés estancada i gelés amb
facilitat.

I·lustrada per Núria Ramon

6

A l'época de fred s'empouava, és a dir,
els pous s'omplien de grans blocs de gel,
d'una mida fixada i sobre la qual es
negociava i es pactava el preu del gel.

5

El gel tallat es carregava sobre
taulons que el bestiar de càrrega
arrossegava fins a la porta dels
pous de glaç.

3

Els picadors eren els encarregats de tallar
el gel de la bassa amb serres, motllures
i ganxos de gel.

4

Tota aquesta feina es feia amb molta
gent alhora que treballava molt ràpid
amb un foc ben gran i ben viu a
l'entrada dels pous.

9

10
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix
una mampara de vidre
d’alta seguretat (6 mm
de gruix ) amb tractament
anticalç inclòs

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un ﬁnançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida ﬁns al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN: MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

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

Maria
Puig Mompart

Presidenta de l’ONG Lliçà Peruanitos

lliçà peruanitos

Té 55 anys i és la presidenta de Lliçà Peruanitos, una ONG que treballa
al Cerro Candela, als afores de Lima, una zona de barraques on l’ONG
té un local social anomenat Comedor Catalunya, on fan tallers per a
un centenar de nens i nenes, que hi van sobretot els dissabtes, quan
donen esmorzar. Un any més, Lliçà Peruanitos 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.
–La teva escudella amb pilota
té molta fama. Tant, que se la
coneix com l’escudella de la Maria. Quin és el secret?
–Uns bocins d’estimació, molta
verdura i un gust molt concentrat.
Els cigrons i les mongetes les pico
i en faig farina, que tiro dins el caldo perquè quedi potent i bo. També hi poso el bocinet de sagí que
abans hi posaven les àvies.
–A més de la Festa del Glaç
quines altres activitats solidàries feu?
–Ajudem a Càritas a Lliçà d’Amunt
amb El Nadal per a tothom fent la
mateixa escudella que prepararem dissabte a Can Gurri. Diumenge, per cert, cuinarem una paella
per a qui vulgui venir a tastar-la.
–Quan va néixer l’entitat Lliçà
Peruanitos?
–Va començar a forjar-se fa més

de 10 anys, quan li vaig dir al
meu marit que posés Internet
a casa per parlar amb les meves
nebodes. Per la xarxa vaig acabar
coneixent persones del Perú, una
de les quals un home que ajudava
nens. Llavors vaig voler posar el
meu granet de sorra a nivell particular. Fins que va haver-hi el terratrèmol d’Inca el 2007 i vaig fer
una crida a Lliçà perquè els veïns
donessin ajuda. Amb la gent que
s’hi va apuntar ens vam animar i
vam crear Lliçà Peruanitos.
–Com financeu el projecte?
–Amb tot allò que guanyem amb la
botiga solidària de Lliçà d’Amunt,
amb l’aportació dels 17 socis que
tenim i amb les subvencions dels
ajuntaments de Lliçà d’Amunt i de
Lliçà de Vall.
–En què consisteix la botiga solidària?

–Aquest espai ens l’ha cedit la
propietària de l’edifici per tal que
tinguem una botiga solidària. Aquí
la gent ens porta roba, joguines,
gots, plats i altres objectes que ja
no utilitzen i nosaltres els posem a
la venda per un preu simbòlic.
–Quins últims projectes heu fet
al Cerro Candela?
–Aquest any hem fet una cuina
nova, hem engrandit el menjador
i hem ordenat la biblioteca. A banda d’això, també fem excursions
com anar a la piscina, al museu de
les ciències o a la biblioteca nacional. Alguns nens mai han estat
a Lima perquè els seus pares no
els treuen del Cerro Candela. És
una zona pobre i conflictiva de
gent que ha vingut de la selva per
buscar-se la vida i s’ha hagut de
fer una barraca. Hi ha molta delinqüència. Sense anar més lluny,
l’altre dia la coordinadora que tenim allà em va dir que no portaria
aquell dia els nens a jugar al parc
perquè hi havia uns moters que
fins i tot estaven disparant.
–Se’n surten, aquests nens?
–L’últim cop que he estat al Perú
m’han vingut a veure nens de
quan vam començar fa 10 anys
que ara són militars o arquitectes. Em fa molta il·lusió. Jo quan
estic allà no paro de fer menjar i
més menjar per a tothom qui ve al
Comedor Catalunya. L’any passat
vam matar un porc i ens el vam
menjar entre tots.
–Els pares d’aquests nens col·
laboren amb la vostra tasca?
–És complicat. Molts no portarien
els seus fills als nostres tallers si
no fos perquè els donem l’esmorzar. I tenen una mentalitat bastant
masclista. En coneixo algun que
no deixa que la seva dona surti de
casa i després ell es gasta tots els
diners que guanya en beure. Jo dic
a les noies que s’han de fer valdre,
que quan el seu marit arribi begut
a casa no el deixin entrar.
–Queda molta feina per fer.
–I la continuarem fent mentre puguem. sergi escudero

POU RESTAURAT Imatge virtual de com quedarà la cúpula del pou

Nova restauració a la
volta i el tambor del pou
de glaç de Can Gurri
Reparar les lesions del pou de glaç
i recuperar-ne la imatge històrica.
Aquest és l’objectiu de la intervenció de restauració i consolidació del
pou de glaç de Can Gurri que promouen l’Ajuntament de Lliçà de Vall
i la Diputació de Barcelona i que
pròximament canviarà la fesomia
del pou. Concretament, després
d’avaluar l’estat de conservació general del pou s’ha determinat que
la part que emergeix del terreny –el
tambor i la cara externa de la volta–
té lesions destacables. Per això s’ha
decidit eliminar les herbes i aplicar
productes biocides a la part de la
volta, consolidar el coronament de
la cúpula i reparar les esquerdes i
fissures. El projecte preveu tornar a
protegir la volta amb terres esteses
al damunt i hidrosembra vegetal.
Pel que fa al tambor, també s’eliminaran les figueres i les herbes i
s’aplicaran productes biocides, es
repararan els esvorancs.
La intervenció respectarà al màxim la construcció primigènia i
s’utilitzaran materials compatibles
amb els originals i tècniques constructives tradicionals, tot i que es

diferenciarà bé la nova intervenció
de l’obra original per diferenciar els
moments constructius.

Intervencions anteriors

Aquesta restauració del pou, pressupostada en 37.881 euros, s’afegirà a dues intervencions importants
dels últims anys. El 2008, l’Ajuntament i el Consorci per la Defensa
de la Conca del Besòs van fer una
primera intervenció que va consistir en desbrossar i rebaixar les
terres de l’entorn immediat; buidar les deixalles que amb els anys
s’havien acumulat a l’interior dels
pous i retirar la terra que cobria la
cúpula del pou nord. El 2014 es van
substituir les reixes de les obertures del pou nord per unes portes
de xapa metàl·lica perforada; es va
col·locar una passera que travessa
l’interior del pou i s’hi va instal·lar
un sistema d’il·luminació activada
per sensors de moviment. Pel que
fa a les restes del pou meridional,
es va col·locar una barana a tot el
volt i una xarxa que cobreix el buit
interior per evitar riscos i protegir
els visitants.
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CULTURA POPULAR MANYACS DE PARETS, LA COLLA ADOPTADA COM A LOCAL, ACTUARAN DIUMENGE ACOMPANYATS DE LES COLLES D'EL PRAT DE LLOBREGAT I BADALONA

La Festa del Glaç estrena
trobada castellera
Per primera vegada, la colla dels
Manyacs de Parets del Vallès actuarà a la Festa del Glaç de Lliçà de Vall.
Però no serà un esdeveniment extraordinari perquè cada any hi solen actuar un parell de vegades en
altres dies assenyalats. “Com Lliçà
no té colla castellera, ens han
adoptat a nosaltres com a colla
local. Per a nosaltres és un plaer tenir dues cases perquè així
podem actuar més i tenir l’oportunitat de provar construccions
noves a plaça”, explica Ferran Soto,
el president de la colla.
Els Manyacs aquesta temporada
estan fent castells de 6 i encara no

els hi ha caigut cap a plaça. D’aquesta magnitud seran també els que
portaran a Lliçà de Vall diumenge.
“Estem molt contents de com
està anant aquesta temporada i
la volem acabar encara millor”.
La colla morada està formada
per una quarantena de persones
que van habitualment als assajos
i per unes 80 persones quan són
a plaça. "Tenim suficient gent
per fer pinya a les nostres actuacions, però costa molt que tots
puguin assistir amb regularitat
als assajos. Entre tots hem de
lluitar perquè l'assistència es
vagi potenciant", comenta Soto.

Tot just fa tres anys que van néixer i, apadrinats pels castellers de
Mollet, Caldes i Granollers, són la
colla més jove de les quatre que hi
ha al Vallès Oriental.
La trobada castellera serà diumenge a les 13 h a l'era de Can
Gurri i comptarà també amb la
participació de les colles d'El Prat
de Llobregat i Badalona.
Aquesta és una de les novetats
de la programació de la festa que,
un any més, reivindica la cultura
popular amb la participació d'un
ampli ventall d'entitats com el
Ball de Gitanes, la colla de Gegants
i Diables de la Vall del Tenes.

somparets

MANYACS DE PARETS La colla ha crescut molt en els seus tres anys de vida

TALLERS INFANTILS LA NOVETAT SERÀ EL DE FUSTERIA CREATIVA

Els més petits podran
experimentar amb
fusta, pintura i fang
el pájaro carpintero

MANS A L'OBRA El taller de fusta creativa està adreçat a majors de cinc anys
Un any més, els tallers infantils seran protagonistes de la programació de la Festa del Glaç. En aquesta
edició, la novetat serà un taller de
fusteria creativa, que arribarà de
la mà d'El pájaro carpintero, una
companyia amb qui els més petits
podran conèixer l'ofici de fuster
gràcies a l'espai crea-imagina.
Aquesta instal·lació interactiva i
creativa, adreçada a totes les edats
a partir de 5 anys, proposarà, per
exemple, la construcció d'una escultura de fusta, que s'anirà creant
a mida que passi el dia amb els diferents participants al taller. "Un

dels objectius del taller és l'exploració i sensibilització amb el
material i les eines", expliquen
des d'El pájaro carpintero. L'espai
estarà supervisat en tot moment
per un monitor qualificat en el
món de la fusteria i l’educació.
A més, enguany es reeditarà el
taller de rajoles i fang, que anirà a
càrrec de Jordi Galí, durant molts
anys rajoler de la colla dels Blancs
a la festa major de Granollers.
També repetirà Pedro Meseguer,
amb el seu taller de pintura de figures d’escaiola que tant d’exit ha
obtingut els darrers anys.
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6 PISTAS DE
PÁDEL INDOOR

MAXI TRAINING

PARKING
GRATUITO

HIIT

GAC

SERVICIO DE MASAJE
DESCONTRACTURANTE

CICLO INDOOR

CROSS TRAINING

MUSCULACIÓN
Y CARDIO

CARDIO BOX

ACTIVIDADES
DIRIGIDAS

PILATES

STRECHING

INVITACIÓN ¡Ven y disfruta de Gespadel GRATIS!
Nombre y apellidos
Email

Teléfono

DNI

Fecha de nacimiento

Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Durante el periodo de validez sólo se admitirá una invitación por persona durante un día, siempre que esta cumpla con la
normativa interna. Esta invitación permitirá al usuario acceder a las instalaciones de Gespadel y asistir a las actividades dirigidas durante ese día. No incluye el uso
de las pistas de Pádel. Imprescindible entregar este impreso para disfrutar de la invitación, los horarios para disfrutar de esta invitación van sujetos a la disponibilidad del centro. GESPADEL CORP S.L. es el Responsable del trato de datos personales del interesado/a e informa que estos datos serán tratados según la normativa
vigente. Para más información por favor consulte la página http://gespadel.club/privacidad.html

GESPADEL LLIÇÀ. Can Nadal, 12. Lliçà de Vall (08185). Barcelona. Tel. 93 171 69 11. Email: recepcio@gespadel.club
Horario. De lunes a viernes de 9 a 23 h. Sábados de 9 a 21 h. Domingos y festivos de 9 a 15 h. www.gespadel.club

