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La Festa del Glaç
Un bocí de la memòria històrica i el patrimoni de Lliçà de Vall
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Lliçà de Vall tornarà a acollir 
aquest cap de setmana del 26 i 
27 d'octubre la Festa del Glaç, 
un viatge al passat del municipi 
a l'entorn dels pous de glaç, que 
després de vuit 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 pro-
cés participatiu dins el programa 
de la Diputació de Barcelona Ta-
llers per a la festa, que volia in-
centivar les festes populars i tra-
dicionals a través d’un conjunt de 
tallers i accions participatives. 

Aprofitant la primera fase de re-
cuperació dels pous de glaç de Can 
Gurri i amb el repte de realitzar 
una festa popular participada per 
posar en valor aquest element pa-
trimonial local, un equip tècnic mu-
nicipal, va treballar amb veïns i en-
titats. "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 alcaldessa 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’Associa-
ció Polifònica Lliçanenca, El Cor de 
la Vall, La CanColla, Geganters i gra-
llers, 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 pro-
grama del Fira't per Nadal. En-

cara no tenia entitat pròpia", re-
corda Josep Miquel Galvan, tècnic 
de Cultura. Sis anys després, però, 
la festa mobilitza més de 200 per-
sones d'entitats i a títol personal, 
que s'han implicat al màxim en l'or-
ganització d'aquest esdeveniment 
cultural. "Si no fos per la implica-
ció directa dels voluntaris la fes-
ta no es podria fer com es fa. Des 
de bon inici la intenció era posar 
un projecte de creació comparti-
da en mans de la gent i ho estem 
aconseguint", opina Galvan.

Creació compartida   
Molts dels voluntaris són 
gent implicada en l'obra te-
atral 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 infraestructu-
ra com decorats, tramoia, atenció 
al públic visitant, persones im-
plicades en les exposicions a Can 
Gurri... i un llarg etcètera són els 
artífexs de la festa. 

Entre aquests voluntaris, l'Elvira 
Rubio, presidenta de Xamba Teatre, 
actriu i, a més, encarregada del ves-
tuari del muntatge teatral des del 
primer any. Tot i no ser cosidora, 
l'Elvira s'ha criat entre agulles –la 
seva mare i la seva àvia es dedica-
ven a la costura– i gaudeix amb la 
seva afició de modista ideant i ima-
ginant els vestits per als actors i ac-
trius. "Demano llençols vells, cor-

tines i roba, moltes vegades la 
tenyeixo i la transformo en faldi-
lles i bruses", explica l'Elvira, que 
ha elaborat vestuari per als més de 
50 membres de la companyia que 
participen en la representació: "No 
sé quantes faldilles he fet ja", diu.

Així doncs, els més de 200 vo-
luntaris implicats són, segons l'al-
caldessa "l’èxit de la diada que 
s'ha convertit en una festa que 
reivindica la història i el patri-
moni de Lliçà de Vall, que posa 
de relleu valors com el senti-

ment de pertinença al poble, 
l’autoestima col·lectiva, la co-
hesió i la integració social", diu 
Bertran.

Actualment, la Festa del Glaç 
ha traspassat les fronteres lliça-
nenques –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·lecti-
va", diu Bertran. De cara al futur, 
l'alcaldessa afirma: "M’agradaria 
agafar el compromís que la festa 
segueixi consolidant-se, creixent 
i mantenint el valors que la fan 
especial", conclou.   laura ortiz

Participació  MÉS DE 200 PERSONES S'IMPLIQUEN EN L'ESDEVENIMENT CULTURAL LLIÇANENC, QUE ENGUANY ARRIBA JA A LA SEVA NOVENA EDICIÓ

El cor que fa bategar la festa 

ajuntament de lliçà

marc garcia

ajuntament de lliçà

TREBALL COMPARTIT A l'esquerra, voluntaris muntant elements d'escenografia

EL VESTUARI L'Elvira Rubio, actriu i artífex dels vestits de l'obra

EN EQUIP L'alcaldessa amb Julieta Sunyol, Josep Miquel Galvan i Pilar Collado

"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" 

La celebració a l'entorn dels pous de glaç del municipi s'ha convertit 
en un referent cultural i de coneixement del patrimoni a la població
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Mostres a Can Gurri, un 
repàs al passat agrícola local

"Lliçà era molt més que els 
pous de glaç i per això vam vo-
ler complementar la festa amb 
exposicions de la vida rural". 
Aquest va ser, segons Julieta Su-
nyol, 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 di-
ferents 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 com-
partien 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 es-
pontània". 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 

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", expli-
ca 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'Ajun-
tament", comenta Sunyol.  

Declarada Bé Cultural d'Inte-
rès Nacional, la finca havia estat 
propietat de la família Coll-Llanza 
des de l'edat mitjana – la seva ca-
pella està documentada del s.XI– 
fins després de la guerra civil. 
L'any 1957, va ser comprada per 
la família Sancho Vilardell, dedi-
cada al negoci de la construcció. 
"Quan la família Coll-Llanza se 
la va vendre, la casa va quedar 
buida, i la família Sancho Vi-
lardell va moblar-la amb molt 
mobiliari d'antiquari", explica 

la comissària de la l'exposició. 
Els moble antics de diferents 

èpoques i estils, les parets pin-
tades 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 sor-
prenent i artística".

L'exposició consistirà en la pro-
jecció de les imatges captades per 
aquest grup de fotògrafs i la mos-
tra de facsímils de documentació 
antiga sobre la masia, que l'Ajun-
tament va adquirir a l'abril de 
2017 amb la intenció de preser-
var aquest patrimoni i posar-lo al 
servei de la població.   

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

aj. lliçà de vall

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", asse-
gura Sunyol.
   La tercera exposició, la de 2017, 
va continuar el fil conductor del 
passat agrícola lliçanenc. En aque-
lla 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 mu-
nicipi.  

S'hi han mostrat eines de Can Gurri i Can Canyet, entre d'altres 
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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 Co-
llado és l'encarregada de donar a 
conèixer als visitants tots els se-
crets que s'amaguen en aquestes 
construccions que en el passat 
van constituir un important mo-
tor econòmic a la població. "Quan 
expliquem els pous fem un vi-
atge 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-

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

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

"Quan expliquem els pous fem 
un viatge a una altra època"

aj. lliçà de vall

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

L'entitat està començant a fer els primers estudis sobre la vila

El CER posa les bases per aprofundir
en la història de Lliçà d'Avall

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 fàcil-
ment hi poden passar entre 
600 i 800 persones. Però si no 
teniu la possibilitat de fer la vi-
sita 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’ho-
ra de visita. Caldrà saber el núme-
ro previst de visitants i el motiu de 
la visita per tal d’ajustar les expli-
cacions als vostres interessos.

No perdeu l’oportunitat de 
conèixer unes construccions sin-
gulars, amb un entramat històric 
tan important per la contrada i 
encara tan poc conegut.  

"El nostre objectiu no és només 
investigar la història antiga de 
Lliçà d'Avall, sinó també docu-
mentar 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 Re-
cerca de Lliçà d'Avall (CER), amb 

seu a l'edifici de Can Coll. El pro-
jecte 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 lliçanen-
ca. En destaquen la recerca de foto-
grafies 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 pro-
jectes 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 ob-
jectius 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 des-
prés que l'any passat l’Ajuntament 
adquirís la masia de Can Coll. 
El gran interès que van desper-
tar entre la ciutadania les visites 
guiades va fer que l’equip de Cul-
tura de l’Ajuntament propossessin 
la constitució d’aquesta entitat.   
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Dissabte 26 Diumenge 27

La Festa
del Glaç

Lliçà de Vall
2019

Com arribar-hi? 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
per C-17

C-17

C-155

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

El Programa

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: Imatges pel record
Can Coll a vista de fotògraf: “La descoberta del 
tresor”. Visites guiades als pous de glaç

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”. 
Més de 40 actrius, actors i cantaires en escenaris 
naturals de la Verneda de Can Gurri, amb la 
participació de Xamba Teatre, Coral de Lliçà de 
Vall, El Cor de La Vall, Colla de Ball de Gitanes i la 
Colla de Gegants i Grallers de Lliçà de Vall

11 h a 12 h Bosc de Can Gurri 
Representació de “El carro de gel: crònica 
del darrer viatge de l’any”
Passis: 11 h, 12 h.

10.30 h Era de Can Gurri 
Activitats infantils i mercat pagès
Jocs tradicionals, tallers infantils, visites guiades, 
mercat pagès i tradicio-nal, passejades en carro

10.30 h Can Gurri. Exposició 
Exposició: Imatges pel record
Can Coll a vista de fotògraf: “La 
descoberta del tresor” Visites 
guiades als pous de glaç

Durant el matí  
"La Grossa" de 
Cap d'Any

I per sopar...
A partir de les 20.30h  
Era de Can Gurri 
“La Fideuà” de Peruanitos
Venda de tiquets el mateix dia fins a final  
d’existències. Beneficis dedicats a projectes  
de cooperació de l’ONG Lliçà Peruanitos

La "Taverna El Vern" 
També podeu encarregar el sopar (tiquets)  
a la mateixa taverna

22.05 h Era de Can Gurri 
Festa del darrer carro de l’any
Amb la Colla de Gegants i Grallers de Lliçà  
de Vall i la Colla de Ball de Gitanes

22.15 h Era de Can Gurri 
Espectacle de llum i foc
Espectacle pirotècnic a càrrec dels Diables de Lliçà

I per dinar?
14 h Era de Can Gurri 
Vine a dinar als pous!
L’Arrossada de la Maria, de l’ONG “Lliçà 
Peruanitos” Venda el mateix dia fins a final 
d’existències

La "Taverna El Vern" 
També podeu encarregar el sopar (tiquets)  
a la mateixa taverna

16.30 h Era de Can Gurri 
Final de festa i festa infantil
Amb la Colla de Geganters i Grallers de Lliçà de 
Vall i el grup de teatre La Tresca i la Verdesca
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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. Amb aquesta auca podràs conèixer quin era el procés per a la generació i extracció 
del gel dels pous; les feines que hi estaven vinculades –com la d'empouador, picador i traginer–; i la seva destinació cap a 
Barcelona, on es feia servir, principalment, a hospitals i per conservar aliments.

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.

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.

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.

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

7

8

9

10

Coneixes la història dels pous de 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 Colla-
do, 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 du-
rant 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 Bar-
celona 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 hemo-
rràgies, 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 frigorí-
fiques i ja no s’havia de dependre del fred. Els pous 
van anar caient en desús fins a la seva desaparició.  

Un motor econòmic fruit 
de la Petita Edat del 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'Ajunta-
ment 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 ba-
sat 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 acti-
vitat 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·lus-
trat 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 inicia-
tiva Cap nen/a sense conte. "És un projecte d'au-

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

La lliçanenca Núria 
Ramon il·lustra l'auca 
dels pous de glaç
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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. Amb aquesta auca podràs conèixer quin era el procés per a la generació i extracció 
del gel dels pous; les feines que hi estaven vinculades –com la d'empouador, picador i traginer–; i la seva destinació cap a 
Barcelona, on es feia servir, principalment, a hospitals i per conservar aliments.

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.

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

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.

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.

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

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

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

1

2

3

456

Coneixes la història dels pous de glaç?

Els pous
de glaç

I·lustrada per Núria Ramon

Història, origen i funció
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Maria
Puig Mompart
Presidenta de l’ONG Lliçà Peruanitos
–Des de Lliçà Peruanitos, a més 
de la Festa del Glaç quines al-
tres activitats solidàries feu?
–Ajudem a Càritas a Lliçà d’Amunt 
amb El Nadal per a tothom fent la 
mateixa escudella que prepara-
rem dissabte a Can Gurri. Diumen-
ge, 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 par-
ticular. Fins que va haver-hi el ter-
ratrèmol 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 de la vintena de 
socis que tenim i amb les subven-
cions dels ajuntaments de Lliçà 
d’Amunt i de Lliçà de Vall.
–Què és 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 ban-
da d’això, també fem excursions 
com anar a la piscina, al museu de 
les ciències o a la biblioteca nacio- 
nal. 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 de-
linqüència. Sense anar més lluny, 
l’altre dia la coordinadora que te-
nim 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 

lliçà peruanitos

Té 56 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.  

POU RESTAURAT  Imatge de com ha quedat la cúpula del pou després dels treballs de restauració

Reparar les lesions del pou de 
glaç i recuperar-ne la imatge his-
tòrica. Aquest ha estat l’objectiu 
de la intervenció de restauració i 
consolidació d'un dels dos pous 
de glaç de Can Gurri que han pro-
mogut l’Ajuntament de Lliçà de 
Vall i la Diputació de Barcelona i 
que ha canviat la fesomia del pou 
que s'apropa molt més a la imatge 
històrica de la construcció. 

Els tècnics del Servei de Patrimo-
ni Arquitectònic Local de la Diputa-
ció van alertar de la degradació de 
part de la cúpula i de l'existència 
d'esquerdes per les quals entrava 
l'aigua de la pluja. Els treballs han 
consistit en impermeabilitzar la cú-
pula i eliminar les esquerdes i fissu-
res. A més, s'ha protegit  amb terres 

esteses al damunt i s'hi ha plantat 
vegetació autòctona –que reque-
reix poc manteniment– perquè el 
pou recuperi la cap vegetal a la tau-
lada, com havia tingut al passat.

El mur perimetral del pou també 
tenia diverses lesions causades per 
l'arrelament de dues figueres i algu-
nes altres plantes. Els treballs han 
consistit en eliminar-les i rejuntar 
tota la paret. A més, s'han renovat 
les teules que protegeixen el mur, ja 
que n'hi havia moltes de trencades. 
L'actuació ha respectat al màxim la 
construcció primigènia. 

Intervencions anteriors
Aquesta restauració del pou s’afe-
geix a dues intervencions impor-
tants 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 co-
bria la cúpula del pou nord. 

El 2014 es van substituir les rei-
xes de les obertures del pou nord 
per unes portes de xapa metàl·lica 
perforada; es va col·locar una pas-
sera a l’interior del pou i s’hi va 
instal·lar il·luminació activada per 
sensors de moviment. Al pou meri-
dional, es va col·locar una barana a 
tot el volt i una xarxa que cobreix el 
buit interior per evitar riscos i pro-
tegir els visitants. 

Restauració de la volta i el tambor 
del pou de glaç de Can Gurri

ENTREVISTA

"Financem els nostres 
projectes amb la botiga 

solidària i amb aportacions
dels nostres socis"

m’han vingut a veure nens de 
quan vam començar fa 10 anys 
que ara són militars o arquitec-
tes. 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’esmor-
zar. 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 pu-
guem.  sergi escudero

Elements arquitectònics  EL POU HA RECUPERAT LA COBERTA VEGETAL

aj.lliçà de vall
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ACTIVITATS INFANTILS  EL GRUP DE MÚSICA I ANIMACIÓ DE LA GARRIGA ACTUARÀ DIUMENGE A L'ERA DE CAN GURRI, EN LA DARRERA ACTUACIÓ DE LA FESTA DEL GLAÇ

La Tresca i la Verdesca clourà
el cap de setmana de festa

la tresca i la verdesca

A L'ERA DE CAN GURRI  Les tres abelles faran cantar i ballar els assistents

d’instruments.
Zum és un espectacle musical 

d’animació, amb cançons i dan-
ses de creació pròpia, dirigit a un 
públic familiar i que cerca que els 
assistents hi participin i siguin 
protagonistes.

Origen i recorregut de 'Zum'
"Zum és l’evolució natural de 
l’espectacle d’animació amb 
què La tresca va fer els primers 
passos", assegura la banda gar-
riguenca. "Al seu moment es va 
consolidar amb el nom d’Això, 
allò i allò altre, i va ser presen-
tat a La Mostra de la Xarxa a 
Igualada (2001) i a la de Rialles 
(Cerdanyola 2005)", hi afegeixen.

Les abelles de la Tresca han 
portat Zum arreu de Catalunya i 
les Illes Balears, i hi destaquen les 
actuacions a festes majors com les 
de La Mercè i Santa Eulàlia de Bar-

celona, Santa Tecla de Tarragona, 
les Fires de Girona, La Verge de 
la Candela de Valls, les Festes de 
Maig de Badalona o les Santes de 
Mataró. També l'han representat 
a la Festa dels Súpers de Televisió 
de Catalunya, la Festa de l’Aigua 
i la Festa del Cel de Barcelona, la 
Fira de Música al Carrer de Vilase-
ca, el Festival de teatre per a tots 
els públics Esbaiola’t, el Festival 
Internacional de Teatre i Anima-
ció Al Carrer de Viladecans, el 
Festival Barruguet a Mallorca o al 
Festival de Música en Família de 
Girona, el Festivalot.

Actuació gegantera
A més del grup d'animació musi-
cal, el fi de festa es gaudirà amb 
una actuació a càrrec de la Colla 
de Geganters i Grallers de Lliçà de 
Vall, també pels volts de les 16.30 
h a l'Era de Can Gurri. 

L'Era de Can Gurri acollirà dissab-
te a la tarda (a partir de les 16.30 
h) i diumenge al matí (a partir de 
les 10.30 h) tres tallers artesanals 
inspirats en els pous de glaç, a 
càrrec d'Anna Nieto, veïna de Lli-
çà de Vall, formadora en tallers de 
creativitat i membre de l'entitat 
Talleret Craft.

Un dels tallers consistirà a pin-
tar amb glaçons. "Pintarem, ens 
embrutarem i serà molt diver-
tit. És una curiositat que segur 
que els nens no han fet mai", 
assegura Nieto.

També relacionat amb la idea 
de fer activitats amb elements 
que servissin per conservar, la 
formadora explica que en el se-
gon taller els participants "fabri-

caran plastilina amb sal i amb 
altres elements naturals que es 
poden trobar a la cuina i que no 
són tòxics".

Per últim, en el darrer taller els 
infants recolliran branques caigu-
des del bosc de Can Gurri i les de-
coraran amb llanes de colors.

A més d'això, Nieto també serà 
l'encarregada d'uns cavallets 
que estaran actius tots dos dies. 
Aquesta atracció artesanal i tam-
bé inspirada en els pous de glaç, 
funcionarà mitjançant el pedaleig 
d'una persona.

En els mateixos horaris, a més, 
també hi haurà altres jocs tradici-
onals, visites guiades, un mercat 
pagès, artesanal i tradicional, i 
passejades en carro.  

TAMBÉ HI HAURÀ CAVALLETS I PASSEJADES EN CARRO

Tres tallers infantils i 
artesanals amb inspiració 
en els pous de glaç

talleret craft

CREATIVITAT  Els cavallets artesanals de Talleret Craft

Els vallesans La Tresca i la Ver-
desca seran els encarregats de 
cloure el programa d'activitats 
de la festa del glaç de Lliçà de 
Vall. Aquest grup de música per a 
tota la família, nascut a la Garriga 
el 1998, representarà diumenge 
(16.30 h) el seu espectacle Zum a 
l'Era de Can Gurri.

Els tres membres del grup –
Claudi Llobet, veu, guitarres, 
charango, espasí i shruti box; 
Toni López veu, guitarres, guitar-
ró, melòdica i percussió; i Jordi 
López, veu, guitarres, percussió, 
flauta, harmònica– sortiran ves-
tits d'abelles i cantaran en directe 
acompanyats d'un ampli ventall 
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