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RESUM 

Estudi arqueològic de les poues de glaç de Castellcir (El Moainès). Durant els segles XVI-

XIX la producció, emmagatzematge i transport de gel a la ciutat de Barcelona van 

esdevenir una indústria de gran importància en aquesta comarca. L’estudi localitza les 

poues de glaç de Castellcir, en descriu la seva situació actual i explica les característiques 

generals del seu funcionament. En aquest sentit reivindica la importància del patrimoni 

preindustrial d’Època Moderna i la necessitat del seu coneixement i protecció. 

PARAULES CLAU 

POUES DE GLAÇ, ARQUEOLOGIA PREINDUSTRIAL, ARQUEOLOGIA DEL FRED, PATRIMONI 

PREINDUSTRIAL, HISTORIA MODERNA DE CATALUNYA, MOIANÈS 

 

ABSTRACT 

Archaeological study of the ice wells of Castellcir (El Moianès). During the XVI-XIX 

centuries, production, storage and transport of ice to the city of Barcelona became an 

industry of great importance to this region. This study locates the ice wells of Castellcir, 

describes the current situation and explains the characteristics of its operation. In this 

sense it reclaims the importance of preindustrial heritage in the Modern era and the 

necessity of its knowledge and protection. 
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ICE WELLS, PREINDUSTRIAL ARCHAEOLOGY, ARCHEOLOGY OF THE COLD, 
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1. INTRODUCCIÓ  

De vegades no ens preguntem què feien en un passat amb quelcom què per a generacions 

nascudes dels setanta cap endavant és totalment comú i quotidià. Parlem dels frigorífics, 

que no són el mateix que les neveres, però les diferents paraules conviden a investigar 

sobre l’origen i recorregut que dóna lloc a el resultant final del segle XXI, una màquina 

més.  

Nivarius, en llatí significa “relatiu a la neu” o “ple de neu”, mentre que l’actual 

electrodomèstic no conserva cap tipus de neu. En canvi, frigorífic de frigorificus es 

refereix a quelcom “que refreda”, essent més fidel a l’objectiu de l’aparell contemporani 

del que disposem a tot habitatge equipat. 

Així doncs, aquest estudi arqueològic i històric sobre les poues de glaç, exemples en el 

municipi de Castellcir, ens intentarà apropar a la realitat que es vivia entorn a la 

producció, transport, comerç i ús del gel en època moderna , com a motor de refredament.  

S’embarcarà del segle XVI al XIX, tot fent un recorregut a través de diferents factors que 

influïren molt en aquesta pre-indústria.  

S’inscriu als estudis d’aquest treball de final de grau en Arqueologia de la Universitat de 

Barcelona fer una crida a l’ampliació d’estudis arqueològics del patrimoni pre-industrial 

i industrial de Catalunya. Pel nostre interès ens focalitzarem només en estructures 

relacionades amb l’arqueologia del fred (pre-industrial), ja que els estudis des de la 

disciplina de la història són molt més amplis que no pas els arqueològics. D’aquesta 

manera, es tractarà de fer una verificació i comparació entre ambdues fonts de informació; 

estudis previs a partir de documents històrics i arqueologia de camp, prospectant i 

estudiant metodològicament les poues del terme municipal esmentat. 

2. TERMINOLOGIA 

La comarca del Moianès és, sens dubte, una de les que millor representa la industria del 

glaç a Catalunya, tant per la qualitat del seu gel com per la varietat i la qualitat de les 

construccions. Tradicionalment, s’ha identificat com a pou/a de glaç, la construcció d’un 

dipòsit cobert amb cúpula. Però, en realitat, no podem parlar de què el que és denominat 

comunament com a pou afirmi que totes les estructures relacionades amb el fred o 

refredament siguin iguals. Al Moianès i Vallès Oriental hi ha un nombre considerable 

d’aquestes estructures, bàsicament dividides en tres zones geogràfiques que indirectament 
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serveixen per a comparar les diferents tipologies. Majoritàriament, a l’àrea del Montseny 

hi trobaríem congestes i pous de neu, i a la plana central i l’altiplà del Moianès , poues de 

glaç i basses. 

2.1.  POU I POUA  

La raó de que al Moianès s’hagi conservat el terme poua no és casualitat, sinó un record 

viu a la importància i singularitat de la passada indústria del gel natural a la comarca. La 

forma poua és una reminiscència de la diferenciació llatina entre masculí i femení per 

matisar la mida de quelcom. Masculí per a les coses petites i femení per a les grans. D’aquí 

ve la diferenciació entre un pou –construcció d’obra circular de petites dimensions- i una 

poua –construcció d’obra circular de grans dimensions-. Això es podria extrapolar a les 

diferències entre pous o poues de glaç o neu, es proposa llavors anomenar directament, 

poua de glaç i pou de neu. Respectivament, se sobreentén que les estructures que 

contenien el glaç són més grans i les de neu menors. Tot i així, el terme pou està més 

generalitzat a altres zones de Catalunya i Espanya, en aquest darrer cas anomenat pozo. 

2.2.DE NEU O DE GLAÇ 

Pous de neu o pous/es de glaç, tant un com altre són estructures de planta cilíndrica 

construïdes a partir de pedra seca, i en alguns casos amb l’argamassa adherent. En tots 

dos casos s’aprofiten desnivells del relleu i la roca mare com a base o part de mur inferior. 

Una de les característiques que diferencien els dos tipus d’estructura estaria relacionada 

amb la variable d’altitud. Els de neu (Figura K) es feien a partir de 1000 metres d’altitud 

sobre el nivell del mar, és a dir, a les parts altes de les muntanyes, aprofitant les zones 

d’obaga. En canvi, els de glaç es troben comunament a 600 metres d’altitud, però poden 

arribar als 900 metres, tot aprofitant també les formes de relleu, concretament els 

desnivells propers a la xarxa viària i túmuls amb opció d’introduir en el mateix tot el 

cilindre de pedra seca.  

Pel que fa a la cobertura, un altre tret característic, i si més no el més significatiu, és la 

volta arquitectònica que tancaria la pou/a de glaç (Figura N) per la part superior. No 

succeeix el mateix, però, en els pous de neu (Figura H), ja que simplement no s’hi 

construiria cap tipus de cobertura, sinó només seria cobert i camuflat arran del nivell de 

terra. Un cop omplert es procedia a cobrir-lo amb diferents elements aïlladors com palla, 

lloses de pedra de l’entorn immediat i teules. 
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2.3.CONGESTA 

Les congestes (Figura J), bàsicament són clots o cavitats naturals que gràcies a l’orografia 

del sòl i paleoclima acumulaven neu en temporades fredes. Se situen a les parts més altes 

de les muntanyes, generalment a partir de 1000 metres d’altitud, fet que no extreu trobar 

congestes a cotes més baixes. Algunes, però, es troben amb petits murs de contenció, que 

servien alhora com a aïllament tèrmic per a la conservació de la neu i per a evitar que 

aquesta s’esllavissés. També es podia aprofitar la roca natural com a base a la part interna. 

2.4. BASSA  

Les basses (Figura I) tradicionals com a tals estaven impermeabilitzades amb argila 

compactada en el fons, tenien les parets fetes de pedra seca o aprofitaven unes 

característiques del terreny favorables a la impermeabilització natural. Les relacionades 

amb les poues es feien a partir de petites rescloses i desviacions dels torrents que 

desembocaven en diverses basses antròpiques, alhora properes a una poua de glaç 

determinada (Figura D). Així doncs, per a poder glaçar l’aigua sigui de pluja o de neu es 

necessitaven unes basses on estancar l’aigua, la qual es congelava amb les baixes 

temperatures de l’hivern fins a arribar a tenir un gruix de glaç d’entre 20 i 30 centímetres 

que permetés fer els pans de gel estàndard.  

3. LA TECNOLOGIA DE LA FABRICACIÓ I CONSERVACIÓ DEL GLAÇ EN UNA 

SOCIETAT PREINDUSTRIAL 

3.1.L’ORIGEN  DE LA TECNOLOGIA 

No es pot afirmar que hi hagués un comerç fix de gel abans del segle XVI, sinó un mínim 

proveïment del qual només se’n beneficiava la classe benestant, amb poder adquisitiu, ja 

que es considerava un bé de luxe. Els pocs exemples de poues que es troben abans 

d’aquest segle pertanyen a castells1 o monestirs2 i no segueixen el patró arquitectònic 

d’època moderna. Així doncs, el consum no era generalitzat ni popular, però aquest fet 

no significa que no coneguessin ni fessin servir el gel o la neu. Un exemple interessant és 

la Bòfia del Port del Compte3, al Solsonès. Aquest avenc (Figura E i F) natural de 30 a 

40 metres de profunditat es troba a 2000 metres sobre el nivell del mar i per tant, podia 

                                                      
1 El castell d’Olite a Navarra, el castell de Sort o el Castell de la Floresta (les Garrigues) serien exemples 
constructius previs a la creació de l’estructura moderna del pou de glaç i de neu. 
2 Segle XIV, segons Amigó, en alguns monestirs es feia servir com al Monestir de Poblet. AMIGO, R.: El 
tràfic amb el fred, al camp de Tarragona (segles xvi-xvii). Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
Barcelona, 2002. Pàg. 61 
3 Referència de les més antigues, sobre la neu de1303. 
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acumular neu i gel en temporades fredes. No hi ha cap tipus d'estructura antròpica 

conservada ni cap indici, així doncs estaríem parlant d’un pou/a de glaç o de neu indirecte. 

Més endavant, als segles XVII i XVIII, diverses fonts parlen d’un invent del valencià 

Lluis de Castellví al segle XVI. Aquest seguit de citacions fan referència al que seria la 

introducció d’aquest tipus d’estructura per a la conservació del glaç a la península. 

1. La referència més antiga que trobem data dels anys 1610-1611. És el valencià 

Gaspar Escolano que amb la seva Historia de Valencia (llibre 8 cap. 28) 

explica que fou el valencià Lluis de Castellví, qui a l’any 1549 ideà la forma 

sistemàtica de guardar la neu per treure-li partit. Ens diu <<A este Caballero 

le debe España el uso de guardar la nieve en casas en las sierras donde cae, 

y el modo de enfriar el agua con ella. Porque no conociendo generalment otro 

medio para eso que el del salitre, fue el primero que puso en práctica en la 

Ciudad de Valencia el manejo de la nieve: que ha sido (demás de único 

regalo) singular ahorro de modorrias, tabardillos, calenturas pestilentes...de 

donde nos quedó a los valencianos llamarle a este Caballero D. Luis de la 

Nieve>> 

2. Uns anys més tard apareixerà Rodrigo Méndez Silva amb Población General 

de España (1645) on s’escriu que <<En el mismo año 1546 D.Luis de 

Castellví, Valenciano, inventó enfriar las bebidas con nieves y los pozos para 

conservarla>> 

3. El franciscà de Madrid, Àlvarez de la Fuente, publicà l’any 1729 el llibre 

Succession pontifícia: epitome historial de las vides, hechos, a on referint-se 

al 1549 narra <<Y también en este año, Don Luis de Castellví, Valenciano, 

inventó el enfriar bebidas con la nieve, discurriendo el artificio de los pozos 

para conservarla desde el Invierno hasta el verano>> 

4. La quarta referència que trobem és a Lo perquè de Barcelona y memòries de 

sas antiguedats de Pere Serra i Postius4. El manuscrit data del 1734-1748 i 

trobem com l’autor a més de fer un recull de personatges històrics i una gran 

quantitat d’entrades relacionades amb algun aspecte de la cultura catalana, 

ajunta informacions diverses i algunes de força curioses; <<Bebidas enfriadas 

                                                      
4 (1671- 1748). SERRA I POSTIUS, P.: Lo Perquè de Barcelona y memorias de sas antiguedats; a cura de 
Joan Tres i Arnal. Fundació Pere Coromines, Barcelona, 2006.  
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con nieve, fueron inventadas por un desendiente de catalanes. Véase 

Castellví.>> 

<< Castellví (Don Luis de). Catalán de nación y de patria valenciano, fue el 

inventor de enfriar las bevidas con nieve, y assí mismo inventó los poços para 

conservar-la; cuya novedad vio España en tiempos de el emperador Carlos 

Quinto y en el año 1546>>. 

5. En els mateixos anys, al 1738, el valencià Pasqual Esdapers, en Resumen 

historial de la fundación y antiguëdad de la Ciudad de Valencia, escriu que 

per l’any 1549 <<Inventa Don Luis Castelví el modo de guardar la nieve, i 

refriar el agua>>. 

6. I la darrera referència pertany a un irlandès anomenat Sir John Talbot Dillon, 

on a Travels through Spain (1781) redacta <<The method of cooling wàter, 

and preserving in the celers or caves, was first introduced into Spain at 

Valencia, by Don Lewis Castelvi>>. 

Així doncs, sembla ser que entre els anys 1546 i 1549, Don Lluís de Castellví va saber 

com innovar en el món del refredament. 

Capficant-nos a la zona de la comarca del Moianès trobem que la notícia més antiga d’una 

poua és de l’any 1567 on s’esmenta una poua situada a la Ginebreda5. A partir del segle 

XVII, però, ja hi hauran més referències. No es farà cap esment a una relació 

cronotipològica, ja que no ha sigut possible datar les estructures del  nostre cas d’estudi 

centrat a Castellcir, com posteriorment s’explicarà en detall. 

3.2.LA CONSTRUCCIÓ 

Segons l’historiador Jaume Perarnau i Llorens6 existeixen quatre tipologies de pous/es 

arreu Europa. La primera tipologia agafa els pous/es circulars de planta i cisterna circular, 

la més comuna a l’àrea Mediterrània, incloent-hi Catalunya i tot el Moianès. Forma 

circular i cúpula semiesfèrica de pedra i obertures superiors. El segon tipus serien les 

còniques i rectangulars, molt menys freqüents i comunes al nord d’Europa. A Catalunya, 

tanmateix, hi ha alguns exemples de planta rectangular. Un tercer exemple s’anomena 

pous/es o nevera a l’anglesa les quals poden ser circulars o rectangulars, però disposen 

                                                      
5 CANTARELL AIXENDRI, C.: El fred, l’aigua, la pedra, els homes: els pous de glaç al Moianès, a Revista 
Modilianum, 40, 2009, pàg 371-398. 
6 PERARNAU I LLORENS, J.: La indústria del gel català i del Moianès dins el marc europeu i mediterrani, a 
Revista Modilianum, 40, 2009, pàg 399-415. Pàg. 404-405. 
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d’una doble volta sobreposada que actua, alhora, de cambra d’aïllament i dipòsit de 

refrigeració de comestibles. I per últim, els pous o neveres a l’americana que són grans 

construccions rectangulars fetes a la superfície, sense soterrar.  

La combinació de formes, tipus, materials, accessos, així com cobertes, tipus de voltes, 

etc., pot ser molt diferent, donant, doncs multitud d’exemples i variants i deixant de banda 

la simplicitat d’anàlisi entre solament pous/es rodons i quadrats. Un elevat percentatge, 

però, és constituït per pous/es de forma circular. Els pous/es de forma rectangular són 

habituals en latituds del nord d’Europa (Perarnau, 2009). 

Les construccions en pedra seca per definició, són aquelles que s’han realitzat utilitzant 

exclusivament la pedra, sense ajut de cap material d’unió. Tot i així, no se sol rebutjar la 

utilització de sorretes o algun morter per tal d’omplir els forats presents entre algunes 

pedres. La pedra utilitzada és sempre local i les peces poden ser de gruixos diversos tot i 

que cal tenir en compte que normalment les pedres les transportava una sola persona, així 

que no podien ser massa grans. Les persones constructores feien servir poques eines, com 

per exemple pics i pales per netejar el terreny; malls i maces per trencar la roca mare i 

martells per donar forma i retocar algunes pedres per tal de que s’ajuntessin bé. En la 

construcció d’una pou/a eren necessaris un mestre de cases o picapedrer o un paleta, els 

fusters, els ferrers, els pagesos i els jornalers contractats per l’administrador i a la vegada, 

propietari de la finca, un paraire o el pagès. Dues hipòtesis presents del procediment de 

la construcció són, què aprofitaven els negatius presents a algunes parets per a col·locar 

una bastida circular de fusta, o bé a la vegada que anaven pujant els murs anaven omplint 

la poua per tal d’arribar al nivell de la cúpula i un cop acabada, buidaven tota l’estructura. 

Cal puntualitzar que el dipòsit de forma cilíndrica, comparat amb un de forma rectangular 

o poligonal, té l’avantatge de no tenir angles, que són zones de concentració d’humitats i 

de divergències tèrmiques. 

Pel que fa als costos de la seva construcció segons Pladevall7, si el clima hi ajudava, en 

dues temporades es podia amortitzar el cost d’obra del pou. 

 

 

                                                      
7 PLADEVALL FONT, A.: Castellterçol, Història de la vila i del seu terme. Ajuntament de Castellterçol i Ed. 
Eumo, 1991. 
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3.3.EL FUNCIONAMENT  

El funcionament popularment conegut començaria per la construcció d’una resclosa en el 

curs d’aigua, per tal de desviar l’aigua a unes basses, no gaire fondes, netes i construïdes 

en una zona obaga. Aquí és on l’aigua es glaçava i les persones encarregades tallaven el 

gel amb serres i en feien “pans” de gel (Figura A). S’establien unes mesures generals pels 

pans que solien pesar 62.4 kg. Els pans es transportaven fins als pous/es amb l’ajuda de 

carros amb mules, recules de mules o al bast. Davant d’aquesta obertura, de vegades s’hi 

col·locava la pedra de “topall”; la seva funció sembla ser que era aturar els carros 

carregats de gel a la distància justa per poder descarregar amb seguretat la càrrega de gel 

a l’interior del pou/a (Figura B). Alguns exemples conserven una torreta des d’on es 

penjava la politja (Figura G) o corriola per tal de poder baixar o pujar el gel amb l’ajut 

d’una corda. També s’hi podia posar un torn (Figura L). 

Aquestes estructures comparteixen a més, la peculiaritat d’un desguàs, de poc més d’un 

metre, al sòl de la poua, per on s’evacuava l’aigua provinent de la fosa del gel 

emmagatzemat, sempre orientat a la riera més propera. Per tant, un cop evacuat el líquid 

sobrant seguia un canal natural que desembocava al torrent determinat.  

Un pas previ, però, era l’aïllament del pou/a. A dins, els pans eren apilats sobre un gran 

gruix de branques i barres de fusta que els preservava de l’aiguadeix que es formava a la 

base. El material aïllant recobria la poua i també es col·locava entremig dels pans (boll i 

glaç picat) per a que no es soldessin (Figura M) i no es compactes tot el gel a una aïllant-

se de les parets de l’estructura . Tota la pila es recobria per dins amb una rama de pi fins 

al sostre. L’aïllament tèrmic era intensificat per les parets de pedra, pel talús de terra, per 

la coberta i per la forma circular del pou, però encara es posava més branca sobre la volta 

de la poua. Finalment es recobria la porta de fusta amb una pila de sacs plens de material 

aïllant8 (Solé i Perich, 2001). 

En definitiva, un pou/a contenia el mateix volum de gel que de boll, fet que suposava un 

munt de jornals i un bon negoci per als traginers i pagesos (Figura C) dels voltants de la 

                                                      
8 SOLER I PERICH, L.: El pou de glaç de Vilanna. Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Vol. XLII 2001 
Girona.  
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poua, que aprofitaven fullaraca, palla, bruc, joncs i tota la brancada d’un bosc que es devia 

mantenir net9 (Gallardo, 1933). 

Tot el procés d’empouar el gel es feia de matinada i d’octubre (de vegades al novembre) 

a febrer; així s’asseguraven les baixes temperatures per conservar millor el gel. Quan tota 

aquesta operació havia finalitzat es tapaven les obertures d’accés a l’interior de la poua. 

Després, un cop haver passat tot l’hivern i una part de la primavera, al maig es tornava a 

obrir per a començar la seva comercialització.  

3.3.TÈCNIQUES DE TRANSPORT  

Des del segle V fins ben avançat el segle XVIII no s’estableix enlloc d’Europa cap poder 

polític capaç d’organitzar un sistema viari. En general, hom va emprar els vells camins 

romans durant molt segles, ateses les seves formidables característiques constructives. La 

resta de la trama viària responia, en una bona part dels casos, a una lògica local. Camins 

de casa a casa, de parròquia a parròquia i de poble a poble, sobre els quals s’imposaven 

els camins rals que duien a les ciutats-mercat i els camins d’abast general que eren 

herència de les vies romanes10(Font i Garolera, 2005). 

La xarxa viària preindustrial era inextricable, ja que no resten clars els camins correctes 

que calia prendre en determinats trams d’una gran ruta determinada. L’estat dels camins 

era lamentable, fins i tot quan ja havien estat construïdes les primeres carreteres. Sobre 

aquest extraordinari embull de camins i corriols hi havia unes rutes generals més o menys 

consolidades, que habitualment seguien allò que denominen “camins naturals”. Així 

doncs, podem dir que la xarxa viària moderna és gairebé igual a la medieval i, 

conseqüentment, a la romana. 

Pel que fa a la ubicació terrestre del nostre cas d’estudi es consideraria una zona prou 

privilegiada, per dos factors; la distància i les formes de relleu. Parlem d’un trajecte 

relativament curt (aproximadament 50 km) direcció Barcelona, el pla de Barcelona, la 

ciutat per excel·lència on es vendria la majoria del gel produït al Moianès. Pel que fa al 

relleu el corredor prelitoral i la via entre Caldes de Montbui i Barcelona ja establerta 

facilitava aquest transport. 

                                                      
9 GALLARDO, A. (1933). “El glaç natural”. Dins Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. Club Alpí 
Català. Any XLIII, núm. 455. Barcelona. 
10 DANTÍ I RIU, J.: Ciutats, viles i pobles a la xarxa urbana de la Catalunya moderna. Rafael Dalmau 
Editor, Barcelona, 2005. 
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Fig. 4. Xarxa de camins entre els municipis del Moianès vers 1700-1750. Font: Gregorio Peran Torres 

A la muntanya trobem diversos tipus de camins però tot i així el predominant és el corriol, 

que eren caminets de reduïdes dimensions però ràpids, encara que perillosos, a l’hora de 

guanyar temps per anar dels masos a parts de major altitud. Eren utilitzats per pastors en 

el trasllat dels ramats, pels carboners i alguns eren coneguts com a camins del glaç. Un 

altre camí és l’anomenat col·lectors, que anaven de masia a masia, permetent així dirigir 

grups de masies dirigir-se a un únic lloc. 

En el cas d’estudi l’eix que comunicaria Castellcir amb Barcelona seria el de Puigcerdà-

Ripoll-Vic-Barcelona, camí condicionat per la vall alta del Ter, la Plana de Vic i la vall 

del Congost-Besòs. Dins d’aquest eix trobaríem tres camins alternatius i el tercer 

correspondria a la via de Barcelona fins a Els Hostalets de Balenyà passant per Sant Feliu 

de Codines. El camí es desvia per Martorell a Montmeló, per Plegamans i al llarg de la 

riera de Caldes arriba a Caldes de Montbui i després Sant Feliu de Codines, Sant Quirze 

de Safaja i Centelles. L’estat del camí de Sant Feliu era bo i pla fins a Centelles, amb 

excepció del paratge proper a Sant Quirze11. ( Peran, 1988) 

                                                      
11 PERÁN TORRES, G.: Los Caminos de Catalunya en la primera mitad del siglo xviii: una estructura viaria 
preindustrial. Tesis doctorales (Universidad Complutense de Madrid; 88/241. Universidad Complutense 
de Madrid. Servicio de Reprografía, 1988. 
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Així doncs, la hipòtesi més comuna és que desempouaven a la fosca carregant les mules12 

i/o carros que haguessin de baixar al dia següent i just a primer hora del matí, a les cinc 

de la matinada començaven la jornada de transport. Si considerem el fet de la foscor i la 

ubicació de les poues es fa difícil imaginar que viatgessin amb la foscor de nit, encara que 

la temperatura baixés. I pel fet de que les mules i els traginers coneguessin els camins i 

les desviacions pertinents per a arribar a diferents pobles abans del destí final de 

Barcelona, a no ser que hi hagués lluna plena, la qual il·lumina parcialment, no es podia 

transportar en plena nit. Així doncs, en el cas de la recula de mules cada mula hauria 

portat al bast una càrrega de 124, 8 kilograms13 (Solé i Perich, 2001), formada per dos 

pans de gel d’aproximadament 62 kilograms de pes 14(Cantarell, 2009). Per evitar que el 

glaç es fongués per contacte amb el cos de les cavalleries o amb l’aire càlid, els pans de 

glaç s’embolcallaven amb una capa aïllant de boll15 i es ficaven en sàrries o caixes de 

fusta. Una caravana de mules mitjana podia arribar a transportar més de 1500 kg de gel16 

(Perarnau, 2009), considerant però, que del 20 al 30% es fonia pel camí. 

En conclusió, la rapidesa del transport determinà el valor de la transacció, en el cas de les 

de petita escala, inferior a 18 hores.  

4. LES POUES DE GLAÇ I LES XARXES URBANES DE LA CATALUNYA 

MODERNA  

4.1.LA CREACIÓ D’UNA ECONOMIA EN XARXA 

Si ens remuntem a la realitat de la Catalunya de principis del segle XVII trobem que lluny 

de resultar una etapa de permanència, suposà una transformació essencial de les maneres 

de produir en el territori català. Barcelona va esdevenir, molt més que abans, el centre 

director del país, espai de direcció de la producció catalana, centre de comercialització i 

de distribució (Garcia Espuche 2009)17. La capital s’especialitzà en treballs d’acabat i en 

les produccions de valor afegit mentre que les etapes primeres de processos productius es 

                                                      
12 El mul o matxo (femení mula) és un animal híbrid, resultat de l'encreuament entre un exemplar de cavall 
(mascle o femella) i un exemplar d'ase (mascle o femella). Són gairebé sempre estèrils, la força de l’ase i 
l’audàcia d’un cavall.  
13 SOLER I PERICH, L.: El pou de glaç de Vilanna. Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Vol. XLII 2001 
Girona. Pàg 509-510. 
14 CANTARELL AIXENDRI, C.: El fred, l’aigua, la pedra, els homes: els pous de glaç al Moianès, a Revista 
Modilianum, 40, 2009, pàg 371-398. 
15 Pellofa que cobreix el gra de blat. 
16 PERARNAU I LLORENS, J.: La indústria del gel català i del Moianès dins el marc europeu i mediterrani, a 
Revista Modilianum, 40, 2009, pàg 399-415. 
17 GARCIA I ESPUCHE, A.: La Ciutat del Born: economia i vida quotidiana a Barcelona (segles xiv a xviii). 
Ajuntament de Barcelona i Museu d’Història de Barcelona, Barcelona, 2009. 
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van descentralitzar. Aquesta redistribució de forces productives arreu Catalunya va 

convidar a crear un sistema sòlid de ciutats.  

A més, les denses xarxes econòmiques que es van teixir en el territori exigiren un 

increment notable dels agents del transport, traginers i llogaters de mules especialment, 

que connectaren d’una manera eficaç les dinàmiques ciutats i pobles de la corona 

territorial barcelonina amb la capital, i també entre elles. 

En aquest període, ja des de mitjans del segle XVI, una part considerable de les famílies 

més actives de Catalunya tenien un peu a Barcelona i un altre al seus llocs d’origen. Havia 

de ser així si volien estar presents en el punt de comandament de l’economia territorial, 

amb la intenció de potenciar els negocis i les activitats productives des de la capital. 

Altrament dit, una part considerable de les persones habitants de la ciutat tenien els seus 

interessos principals en el territori català, i els controlaven de l’”oficina” central en què 

s’havia convertit, en bona part, Barcelona. En comparació amb l’Edat Mitjana, la 

Catalunya i Barcelona esmentada eren ben diferents. 

En altres paraules, fou un component important de l’economia pagesa d’aquella època, 

de la diversificació del treball, de les variades ocupacions segons les estacions de l’any i 

de l’estreta relació que hi havia entre el món rural i el món urbà 18(Dantí, 2005). 

Endinsant-nos en el món del fred, a Catalunya, la gran majoria de pobles i viles (on el 

clima ho permetis) tenien el seu propi pou, un pou de neu o una poua de glaç, prou a la 

vora per garantir-ne el proveïment, cosa que corrobora la difusió i la popularització del 

seu consum durant els segles XVII, XVIII i XIX. Més de 300 municipis conserven 

testimonis de l’existència de pous en els seus límits territorials, una tercera part del 

nombre total19 (Perarnau, 2009). 

Per a poder imaginar com podia ser aquesta xarxa de comerç en relació al comerç del glaç 

caldrà saber quines eren les cinc grans zones productores del moment. Totes elles són 

molt petites geogràficament però pròximes a les grans ciutats de consum i amb la mínima 

distància acceptada per a evitar la descongelació i rendibilitzar la comercialització. 

Gavarres era necessària per a Girona, el Montseny (pous de neu) i Guilleries per a 

                                                      
18 DANTÍ I RIU, J.: Ciutats, viles i pobles a la xarxa urbana de la Catalunya moderna. Rafael Dalmau 
Editor, Barcelona, 2005. 
19 PERARNAU I LLORENS, J.: La indústria del gel català i del Moianès dins el marc europeu i mediterrani, a 
Revista Modilianum, 40, 2009, pàg 399-415. 
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Barcelona i Mataró, el Moianès per a Barcelona , Prades i Montsant per a Reus i 

Tarragona i Ports de Beseit per a Tortosa. Totes elles situades a la serralada Pre-litoral i 

properes a grans ciutats consumidores (Perarnau, 2009). 

4.2.EL NEGOCI DEL GLAÇ 

Cada dia el gel es distribuïa per la ciutat en diferents punts de venda o taules de neu, a 

càrrec de diversos neuters20. Per les multes imposades, que consten al Llibre de les 

penyores, se sap que existien taules de venda de gel, almenys, al carrer del Joc de la Pilota, 

als de Bonaire, del Mill, de l’Esparteria, dels Abaixadors i de la Palla, i a les places de la 

Llana, de Santa Anna i Nova i consta igualment que, el 1706, existien almenys tretze 

neuters i set neuteres distribuïts per la ciutat de Barcelona (Garcia Espuche, 2009). Un 

exemple conservat del negoci del gel és la anomenada casa de la neu del centre cultural 

del Born, la qual es divideix en diversos àmbits com la porxada, el terrat, la cotxa i la 

botiga. Segons un document on es descriu el moment de cedir el lloc esmentat, es citen 

trastos i arreus que contenia la casa; des de una grua de ferro, dagues per trencar els pans 

de gel, taula i cotxa per vendre neu, un banc per picar la neu fins a elements per posar dits 

pans de gel.  

En efecte, els mesos calorosos eren, lògicament, els de més dificultat per al 

subministrament de gel, i la ciutat era absolutament estricta en el sentit de no permetre 

carències del producte 21 , que provocaven aldarulls immediats i greus a Barcelona22 

(Garcia Espuche, 2009). 

Des de l’inici del segle XVII, l’ofici de paraire havia esdevingut complementari a la zona 

de Castellterçol a causa del negoci del fred. Aquest va permetre, a no pocs dels seus agents 

econòmics, establir-se i prosperar a la capital catalana. El Consell de Cent, assabentat dels 

elevats  beneficis que el gel podia reportar, va acordar assumir el control de la seva gestió 

arrendant així, el glaç , a subhasta pública. Així doncs, els contractes serien iniciats al 

mes de maig i es farien per triennis o per cinquenes. Alguns arrendataris podien arribar a 

                                                      
20 Persona que ven gel o neu. 
21 També causaren problemes al subministrament de gel els setges que patí la ciutat l’any 1697, 1705 i 
1706. 
22 GARCIA I ESPUCHE, A.: La Ciutat del Born: economia i vida quotidiana a Barcelona (segles xiv a xviii). 
Ajuntament de Barcelona i Museu d’Història de Barcelona, Barcelona, 2009. 
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guanyar el concurs dos i tres vegades seguides, fet que explica els decennis 

d’arrendament23 (Taula 1). 

En general, per cada càrrega de gel el 65% del preu final era per l’arrendatari i el 35% 

restant per a la ciutat. La majoria de les taules o establiments de venta de gel i neu van 

tendir a instal·lar-se al barri de la Ribera, llavors centre mercantil i residencial de la ciutat. 

Concloent, es pot dir que l’operativitat funcional d’aquest comerç s’assembla a la d’una 

societat mercantil amb tendència a concentrar el monopoli del glaç i de la neu en poques 

mans. Per tant, també és interessant el fet de les evidents connexions existents entre el 

govern municipal i la elit mercantil vinculada als arrendaments urbans.  

El comerç del glaç reportava bons ingressos a les persones propietàries o arrendadores de 

les poues. Només es podien construir poues de glaç sota llicència municipal i s’establien 

monopolis sense competència, amb un mercat assegurat i amb la possibilitat de venda 

clandestina.  

Cal dir que el gel no només era utilitzat a les tavernes. També constituïa un producte 

generalitzat en la medicina des de mitjan segle XVI. Alguns tractats de medicina 

defensaven les virtuts de l’ús del gel en determinats tractaments. Entre ells va sobresortir 

el del vigatà Francesc Micó, Alivio de los sedientos en el qual se trata de la necesidad 

que tenemos de bever frio, y refrescado con nieve, y las condiciones que para esto son 

menester, y quales cuerpos lo pueden libremente suportar, publicat a Barcelona el 157624 

(Dantí, 2005). S’aplicava per fer baixar la febre, per tallar hemorràgies, com a 

antiinflamatori, per a malalties de l’estómac, dels ulls i fins per a la pesta. Aquest tipus 

de publicacions, al principi, van ser polèmiques, però més endavant va servir per estendre 

el consum de la neu i del gel fins al punt en que l’administració municipal prengués el 

subministrament, com s’ha explicat anteriorment. També se’n podien fer gelats, pastissos, 

orxata, llimonada i sobretot, vi fred. Així doncs, el comerç del fred no només va portar 

beneficis per a ell sol, sinó a un gran ventall de negocis que necessitava gel i neu per a la 

seva elaboració i/o venda (estiu), com per exemple de vi fred. 

 

                                                      
23 Veure Annex Taula nº 1. CERRO NARGÁNEZ, R: El arrendamiento de nieve en Barcelona: Principales 
arrendatarios y fiadores (1610-1713) 
24 DANTÍ I RIU, J.: Ciutats, viles i pobles a la xarxa urbana de la Catalunya moderna. Rafael Dalmau 
Editor, Barcelona, 2005. 
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5. LES POUES DE GLAÇ DE CASTELLCIR  

5.1. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: GEOLOGIA, RELLEU I  PALEOCLIMA 

El Moianès és un petit altiplà d’uns 300 quilòmetres quadrats situat entre dues valls, la 

del Congost a l’est i la del Llobregat a l’oest, a una altitud mitjana entre els 800 i els 500 

metres aproximadament. Per la banda del Llobregat, la davallada és suau fins a les 

envistes del riu, que més endavant esdevé una mica més bruscament. Les aigües de la part 

occidental , per la riera de Fontscalents, anomenada més al sud, de Marfà i de Calders, 

van a parar al Llobregat. Les orientals, en canvi, de de les valls del Tenes i del Rossinyol, 

salten al sud per les cascades del Fai i corren pel Vallès de Riells i Bigues i paral·leles 

després al Congost fins a trobar el Besòs25 ( Dantí, Ruiz Calonja, 1993) 

 

Fig. 1. Carta geològica de Castellcir i voltants on predominen sòls calcaris. Font: ICGC 

El terme antic de Castellcir, sense els agregats contemporanis de Santa Coloma Sasserra 

i de Marfà, incorporats al municipi al segle passat, és un terreny accidentat vertebrat de 

nord a sud per l’estribació de la serra de Collsuspina, que comença prop dels 900 

metresd’altitud i va baixant lentament fins als 600 metres de la riera o torrent de 

Cerverissa, deixant a 700 metres el nucli actual del poble.  

 

 

                                                      
25 DANTÍ I RIU, J.; RUIZ CALONJA, J.: Castellcir (segles x a xviii). Origen i evolució d’un poble de la 
Catalunya Vella. Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 1993. 
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Fig. 2. Mapa terra de Castellcir i terrenys. Font: Google Maps Earth 

A l’altre cantó de la serra dorsal, la riera de Castellcir o riu Tenes, que excava una estreta 

vall fins trobar-nos la serra de Bruga i entre dos torrents, el de Centelles i el de Bosc, la 

serra de Roca-sitjana. En aquest terreny accidentat, ben comú a Catalunya, amb unes 

altituds que oscil·len entre els 600 metres de les valls i els 800 o 900 de les serres, hi ha 

més boscos d’alzines, roures o pins rojals i costes de matolls. Tanmateix també, 

superfícies conreables i espais per a la ramaderia.  

Pel que fa a la resta de pobles també productors de gel de la zona del Moianès, Castellcir 

s’envolta pels termes municipals de Sant Quirze Safaja, Castellterçol, Moià, Monistrol de 

Calders, Sant Martí de Centelles, Centelles, Collsuspina i Els Hostalets de Balenyà. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Delimitacions territorials dels municipis que envolten Castellcir. Font: SITMUN 
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Referent al paleoclima, la petita edat de gel es compren entre el segle XIV i mitjans del 

segle XIX, es caracteritza per una recrudescència climàtica amb variacions d’alta 

freqüència i de relativa baixa magnitud, que produí canvis ambientals amb repercussions 

a escala global i influencia en el futur humà. Les repercussions socioeconòmiques de la 

variabilitat climàtica s’han detectat en tot el planeta, però constatades amb més detall a 

les societats preindustrials i industrials europees. Aquest empitjorament relatiu del clima, 

de forma general, portà un augment de nevades hivernals i de precipitacions estivals, així 

com descens tèrmic. El més significatiu, però, va ser la variació pluviomètrica, no pas per 

la mitjana sinó per un augment de la irregularitat, amb períodes de molta sequera i altres 

de pluges torrencials i continuades26 (Barriendos, 2000). 

A Catalunya la petita glaciació va anar acompanyada d’importants oscil·lacions 

climàtiques compreses en tres períodes marcats per grans pluges i nevades entre els anys 

1580 i 1620, entre 1760 i 1800 i entre 1820 i 1860 (Dantí, 2005). Així doncs, en aquells 

segles les nevades eren més freqüents, fins i tot cotes més baixes, i el fred facilitava la 

producció de glaç. La climatologia va esdevenir un factor més que va ajudar a l’expansió 

del comerç i del consum de gel i neu. 

La producció de gel i neu en poues i pous podria resultar un bon indicador climàtic. I a 

l’inrevés , gràcies als estudis del paleoclima es pot apreciar com aquesta producció 

massiva i la disponibilitat de gel i neu van tenir molta relació amb la petita glaciació del 

moment, mentre que durant l’Edat Mitjana les condicions tèrmiques més benignes 

haurien impedit un desenvolupament similar.  

5.2. LOCALITZACIÓ DE LES POUES DE GLAÇ 

Un cop georeferenciades totes les poues trobades al llarg dels terrenys del municipi de 

Castellcir podem iniciar una part de l’estudi arqueològic basada en la prospecció visual. 

La característica més important de la distribució territorial d’aquestes estructures és la 

proximitat estratègica als torrents d’aigua de la zona fet que reafirma la importància de 

desviar el líquid restant al torrent i l’abastiment directe de les basses o desviacions de 

torrents.  

Abans de dur a terme la prospecció el que es trobava és que segons la cartografia actual 

només hi ha un total de 8 poues de glaç a Castellcir, algunes d’elles sense especificar si 

                                                      
26 GARCÍA CODRON, J.C.: La Reconstrucción del clima de época preinstrumental: V Reunión Nacional de 
Climatología. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, Santander, DL 2000. 
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són de glaç. Però amb l’ajut de la documentació, la memòria oral i les tres sessions de 

prospecció visual arqueològica s’han pogut localitzar la totalitat 4 poues de glaç més. 

En el següent mapa s’observen un total de dotze poues de glaç, incloent una no 

catalogada. Pel que fa a la poua de glaç No Catalogada, podem afirmar que no s’ha trobat 

cap estudi, cita o referència a l’existència d’aquesta segona poua dins de la finca privada 

del Vilardell. 

A partir de la georeferenciació de la poua de Vilardell, s’aprecia que allà on posa Pou de 

glaç del Vilardell no es troba realment sinó la poua de glaç No Catalogada. Reubicant 

correctament la poua del Vilardell es troba a uns 500 metres de distància direcció sud. Un 

altre detall a observar és el de la Poua de la Torrassa dels Moros. A la cartografia només 

trobem el nom La Poua, com si només n’existís una en tot el municipi. Aquesta es troba 

a pocs metres de la ubicació real georeferenciada. 

Cal dir que només la poua de glaç de Montserrat, la poua de glaç de la Font del Barbot i 

la poua de glaç del Saolic coincideixen en nom i ubicació exacte segons la tecnologia 

GPS emprada i el topònim conservat per l’institut Cartogràfic de Catalunya. Després, 

entre les poues de les Berengueres i de Sant Jeroni es troben dos topònims, Les Poues i 

Poua de glaç de Sant Jeroni. Aquest últim ubicat a l’indret referenciat de la poua de les 

Berengueres.  

Les poues de glaç Cavaller i d’Esplugues només pateixen una petita desviació de la 

ubicació comprovada. I per acabar, la poua de La Vileta i la poua del Serratacó no es 

troben ni tenen cap tipus d’indici observable en el mapa. 

Generalment, la denominació de les poues vindria del nom de la família propietària de la 

finca o de la unitat de relleu que tinguessin més a prop.  
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Fig. 4. Mapa de Castellcir amb poues de glaç georeferenciades. Andrea Porcar Saéz 
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Fig. 5. Mapa de Castellcir amb poues de glaç georeferenciades. Andrea Porcar Saéz 
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5.3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS I FITXES TÈCNIQUES DE LES POUES DE 

GLAÇ DE CASTELLCIR 

Després d’haver efectuat l’estudi arqueològic pertinent de les poues de glaç del municipi 

de Castellcir s’han pogut veure diferents elements arquitectònics i paisatgístics. Cal dir 

que gràcies a la col·laboració i coneixement de dues persones27 del mateix poble es van 

poder localitzar amb facilitat i rapidesa, ja que una feina de prospecció arqueològica sense 

cap mena de memòria oral complica la tasca d’identificació, i més, si no es pertany a 

aquella zona. L’objectiu de les fitxes que hi ha a continuació, una per a cada poua de glaç 

documentada, és descriure l’estructura intentant trobar elements desapercebuts i mirar 

d’entendre des de una vessant d’arqueologia del paisatge i la introducció d’aquest tipus 

d’estructures al relleu.  

Cada fitxa està dividida en diferents apartats. El primer correspon a dades identificatives 

com són el nom o noms de cada poua, la ubicació, i la cronologia en que van ser 

construïdes i usades. Cal dir que cap de les estructures conservava o no disposava de l’any 

de construcció inscrit al llindar superior28 de una de les obertures de la poua, tanmateix 

tampoc s’ha trobat, encara, cap document escrit (contracte de construcció) on es determini 

la data exacta de l’obra en qüestió. Així doncs, s’ha optat per posar el mot Desconeguda 

juntament amb el segle en el que possiblement es van construir. Aquesta decisió es deu a 

la comparació de dates i contractes de construcció conservats de les poues de glaç del 

municipi veí, Castellterçol29. A més, com ja s’ha explicat prèviament, el documents que 

narren fets del comerç de glaç a Barcelona deixen clar que la zona del Moianès era la 

Nevera de Barcelona30 ja des del segle XVII. Per tant, podríem atrevir-nos a assegurar 

que la data de construcció de les poues estudiades no són ni anteriors ni posteriors al segle 

XVII. Igualment, cal dir que segons Amigó31, les poues de Castellcir són de 1698, però 

no especifica quines. 

Un cop informat sobre aspectes que requereixen de document escrit s’entra en el que són 

aspectes paisatgístics i de relleu, com ara les coordenades de la georeferenciació duta a 

terme amb un GPS i la situació actual de la poua respecte l’entorn. Aquí, es comprova 

                                                      
27 Francesc Rochel  i Quim Font 
28 Al Moianès es conserva només a la poua de Calders la data <<1723>>. 
29 Al Moianès, la noticia més antiga és de l’any 1567, en què s’esmenta un pou situat sota la Ginebreda, 
en una referencia termenal. Però serà a partir del segle XVII quan hi haurà més referències.  
30 GARCIA I ESPUCHE, A.: La Ciutat del Born: economia i vida quotidiana a Barcelona (segles xiv a xviii). 
Ajuntament de Barcelona i Museu d’Història de Barcelona, Barcelona, 2009. 
31 R. AMIGÓ, El tràfic amb el fred al camp de Tarragona (segles XVI-XVII), Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat. 2002, p.71, citant MADURELL, El antiguo abastecimiento de hielo y nieve. 
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que tots els exemples estiguin ubicats al costat o a prop d’un torrent o riera i les formes 

de relleu de les quals s’han aprofitat alhora de triar l’indret òptim per a col·locar una 

estructura d’aquestes dimensions. També es diferencia l’indret i disposició de la poua en 

relació al nivell del terra. El primer tipus que es troba és de túmul, el qual té la volta arran 

de terra o una mica peraltada. Les parets d’aquest s’aguanten pel mateix forat fet al túmul 

i no necessiten cap estructura exterior de pedra per a la seva sustentació. El segon tipus 

observat pertanyeria a les poues que han aprofitat parcialment un desnivell del terreny 

però que tot i així necessiten d’estructures alienes per a la seva sustentació. Així doncs, 

la cúpula i una part del cos són aeris i normalment han hagut d’anivellar el terreny amb 

rampes per tal de comunicar les obertures molt elevades amb el nivell del camí de ronda.  

En aquest punt cal remarcar que no tots els empouaments o desempouaments disposaven 

de l’espai necessari per col·locar-hi un carro just davant de les obertures. Per això, 

normalment els ja anomenats poues de túmul tindrien espai necessari pel carro i les que 

tenen la semiesfera aèria, suposem però, que no disposaven de prou espai per a fer entrar 

el carro, sinó només mules. 

A continuació, s’esmenta l’altitud en metres sobre el nivell del mar de la poua, fet 

característic que es relaciona directament amb la petita edat de gel, ja que a cotes 

relativament baixes era factible produir i conservar el glaç. Com es veurà, la majoria es 

troben a uns 600 metres aproximadament sobre el nivell del mar. 

Als aspectes tècnics i arquitectònics de l’estructura en particular, s’ha cregut important 

ressaltar primer de tot, el diàmetre i la profunditat. Recordar que pel fet de no haver pogut 

fer una excavació i no tenir les eines i facilitats pertinents en alguns casos no es disposen 

de les mesures exactes o de mesura com a tal. Això no vol dir que no sigui versemblant, 

ja que es va disposar d’un metre làser que facilità la tasca de mesura sense haver de córrer 

el risc de baixar fins al fons de poues malmeses. El diàmetre màxim trobat correspon a la 

poua de glaç La Vileta o Molí del Bosc amb 10,8 metres d’amplada i la de menor diàmetre 

correspon a la poua de glaç d'Esplugues amb 6,6 metres. Cal matisar que les poues no 

tenen una base circular perfecte, tot i que la irregularitat és mínima, en els casos que es 

van poder mesurar de nord a sud i de est a oest la diferència màxima era de 20 centímetres.  

Pel que fa a la profunditat, la dificultat de mesurar també ha estat present, ja que com es 

descriurà posteriorment, alguns fons de poua estan coberts de vegetació i/o deixalles i no 

permeten fer una mesura completa. La mesura obtinguda correspon a la distància 
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compresa entre el llindar inferior de una de les obertures, en el cas de que es conservessin, 

dins al punt de màxima profunditat del fons. Les mesures de les poues que no conservaven 

les obertures es feien des del punt màxim de mur conservat. L’opció de mesurar del punt 

més alt de la cúpula fins al fons va quedar descartada per la dificultat i poc rigor alhora 

d’intentar fer càlculs visuals. Així doncs, la poua més profunda que s’ha trobat és la de 

les Berengueres amb 10, 9 metres d’alçat i la més menuda correspon a la poua de Sant 

Jeroni amb 6,6 metres. Cal recordar que aquestes afirmacions s’han fet a partir de les 

estructures que sí que s’han pogut mesurar, així doncs no són completament segures ja 

que potser hi ha alguna altre majors o menors dimensions, sigui en el diàmetre com en la 

profunditat. 

També s’ha cregut adient centrar una part de l’atenció en el material del mur, la tècnica 

de la volta i el número d’obertures de les que disposa. Referent al material del mur, han 

estat construïdes amb pedra seca formada per roca calcària amb exemples que contenen 

diferents morters. Per tant, hi haurà tres possibles tipus d’aglomerants entre els còdols de 

pedra; l’argamassa, morter hidràulic i grumolls de sorra o res. 

L’argamassa és el morter més comú de l’època i es forma barrejant sorra i calç viva32. El 

segon pertany al morter hidràulic, a la calç i la sorra se li ha afegit argila33 que, a més de 

donar-li el to rosat característic, el converteix en un revestiment impermeable. Depenent 

de les pedres de riu que pot contenir, variarà la seva qualitat per la quantitat de còdols de 

l’argila, contra menys intrusions més qualitat. I per finalitzar també es trobaran murs 

sense cap tipus de morter preparat, sinó sorretes entre els blocs irregulars de pedra que 

anirien omplint els buits que resten entre les pedres.  

Pel que fa a la tècnica constructiva de la volta s’han diferenciat les poues que sostenen la 

cúpula a base d’una volta feta de la mateixa pedra seca seguint el mateix model 

d’argamassa com a aglomerant però en major quantitat. Després es troba la tècnica de 

l’encofrat, també amb pedra seca però amb un recobriment interior total d’argamassa. 

Aquest tipus de tècnica deixa les línies testimoni de l’esquelet, segurament de fusta, des 

de l’alçada on es troben les obertures fins al punt superior mig de la cúpula, és a dir, on 

s’uneixen les costelles corbes de l’esquelet. Per últim, la volta de pedra seca amb un 

                                                      
32 Al mateix Moianès es troba un exemple d’un molí de calç, a part de les utilitats vàries d’aquest 
producte, també es conservava en dipòsits de calç viva. Amb el pas dels anys, la barreja de calç viva 
amb sorra es va tornant més resistent. 
33 També es podria barrejar amb ceràmica picada. 
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esquelet de pedra treballada en forma de creu, només present en una de les poues, és un 

altre cas únic d’elements arquitectònics que es troba en tot el Moianès.  

Un altre aspecte considerat és el número d’obertures de cada poua, ja que pel que s’ha 

pogut veure dels exemples estudiats és que pot arribar a ser molt variable i no hi ha ni una 

orientació determinada ni un número determinat, això sí, totes es troben simètriques a 

l’eix central i aproximadament a la mateixa distància l’una de l’altra. Altrament dit, si 

una circumferència té 360º, les obertures es distribueixen en angles de 90º. Un altre punt 

característic és la forma i grandària d’aquestes, totes són quadrades i/o rectangulars i 

mesuren 92 centímetres d’ample i 85 centímetres d’alçat de mitjana. S’ha considerat 

important denominar aquestes entrades i/o sortides amb el mot d’obertures per tal 

d’englobar de forma general el que és una finestra, porta, entrada o sortida. 

Puntualitzar, també, que quan apareix el mot obertura “principal” és refereix a aquella 

obertura que s’ha interpretat com la que tenia l’accés més proper al camí i més ràpid a 

l’interior o també la que disposava d’una coberta de pedra seca o torreta externa on 

posaven els torns per a les politges o corrioles. Se sol dir que la majoria de les obertures 

estan orientades al nord per a evitar el sol, però la realitat és que se’n troben en totes 

direccions. 

Poua de glaç Obertura 

“principal” 

Segona obertura Tercera obertura 

Vilardell 92 cm x 70 cm 90 cm x 68 cm -- 

Serratacó 1,03 cm x 0,66 cm 91 cm x 56 cm -- 

Torrassa dels Moros Malmesa 90 cm x 60 cm -- 

Sant Jeroni 91 cm x 79 cm 70 cm x 65 cm -- 

Berengueres 89 cm x 90 cm 70 cm x 75 cm ? 

Montserrat 92 cm x 90 cm 84 cm x 84 cm -- 

Saiolic 92 cm x 84 cm 80 cm x 75 cm No mesurada 

Cada obertura es forma amb quatre llindars ben treballats que donen un acabat ideal, el 

qual no fa confondre amb un simple forat. De vegades, es troben poues que tenen o 

conserven l’any de construcció inscrit en el llindar superior. Malauradament, cap poua de 

glaç de Castellcir conté tal element significatiu, com s’ha explicat prèviament. 
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Un altre detall observable parcialment als interiors de les poues són uns negatius de forma 

rectangular i posats en línia per tota la circumferència, encara que hi ha casos que o no es 

conserva la línia completa o només hi havia un número reduït de negatius. Els forats (30 

cm x 10 cm) poden estar tot just a sota del principi de la volta, conseqüentment, a sota de 

les obertures, o sinó a mitja alçada del fons, a uns 3,5 metres. No se sap exactament per a 

què es feien servir però la hipòtesis més acceptada és la que afirma que servien per a 

encaixar els caps de les bigues de les bastides a l’hora de construir. Tanmateix, aquests 

forats es reutilitzaven pels travessers durant les tasques d’empouament. Una altre 

hipòtesis plantejada és  que els forats fossin per a la ventilació que es tapaven o destapaven 

segons les necessitats. 

Més endavant es passa directament a l’apartat de l’estat actual de conservació de la poua, 

anomenant aquí, tots els elements que caracteritzen l’estructura. Aquest, s’ha avaluat en 

5 nivells; molt bon estat, bon estat, relativament estable, malmesa i molt malmesa.  

Trobarem que, la majoria de poues es composen pels mateixos elements i d’altres que 

conserven detalls no anomenats i/o documentats en altres estudis. Un exemple són els 

contraforts que suporten els murs de les poues que no han estat construïdes reaprofitant 

un túmul natural del relleu. A les plantes de les poues següents es podran observar les 

diferents tipologies de contrafort que s’han trobat.  

Al principi de l’estudi hi havia intenció de fer les seccions de les poues de glaç més 

característiques, però, finalment només s’han dibuixat les plantes. La raó és la manca de 

mesures fiables per a poder representar un model real. 
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Planta 1: Poua de glaç de les Berengueres. Andrea Porcar Saéz 
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Planta 2: Poua de glaç Sant Jeroni. Andrea Porcar Sáez 
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Planta 3: Poua de glaç de Montserrat. Andrea Porcar Sáez 

L’objectiu del seguit de plantes que es presenten és documentar els elements extres que 

pot arribar a tenir l’estructura circular que caracteritza a la poua de glaç mediterrània. 

Així doncs, a part dels diferents tres tipus de contraforts que hi ha a l’àrea de Castellcir, 

podem ressaltar l’existència de rampes anivelladores que faciliten l’accés a les obertures 

amb els respectius murs, de pedra seca (en disposició vertical) també, que les delimitaven 

i contenien.  

Un altre element desapercebut, observable en les plantes, són els “topalls” o línia de pedra 

col·locada davant de l’obertura. Format per dos o tres blocs rectangulars de pedra, amb 

una llargada d’1 metre aproximadament i un gruix de 25 centímetres es disposava 

paral·lel a l’obertura amb una distància entre mitja de 50 a 70 centímetres per tal de poder 

fer la seva funció de “topall”, i teòricament, assegurar el carro i el gel que s’anés a 
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empouar o desempouar34.  Un fet curiós és la comparació de l’amplada de les rampes i 

l’amplada del carro. Els casos que presenten “topall”, també tenen una rampa que no es 

prou ample ni extensa per tal de poder pujar un carro fins a l’alçada de l’obertura. Per 

tant, dubtem, en aquests casos, de la funció del “topall”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 4: Poua de glaç del Saiolic. Andrea Porcar Sáez 

Cal dir que l’única mesura que s’ha dibuixat orientativament és el gruix de la paret de la 

poua juntament amb el gruix del mur de contenció de la rampa, així com del seu principi 

i final.  

Una vegada arribat a l’últim punt es fa un esment a les possibles propostes d’intervenció, 

restauració i/o conservació que es podrien dur a terme considerant l’estudi previ de cada 

poua. No s’ha fet cap pressupost alhora de presentar diferents idees per tal de 

                                                      
34 VV.AA (1997), Associació d’Acció pel patrimoni. Inventari del patrimoni etnològic del massís de les 
Gavarres: Gavarres, Memòria i Futur (1994-1997). Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. IPEC. 
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patrimonialitzar aquestes estructures preindustrials, ja que s’ha cregut que no era 

l’objectiu del treball.  

Altres elements aliens a la nostra investigació centrada a Castellcir són les restes materials 

de l’activitat d’empouar i desempouar que es conserven a una masia d’un municipi de la 

zona. La propietat de les eines pertany al Mas can Carabrut35, família Sans Postius. 

Pertany al municipi de Sant Quirze de Safaja. A les fotografies següents s’observa una 

cinta mètrica que imita la funció del jaló. Les eines es feien servir a les poues de Can 

Carabrut, però, en el cas de les eines, generalment, la majoria de poues gaudien de les 

mateixes i mides molt semblants o iguals. Hi havia un estàndard i les variacions, a part 

de ser mínimes es podrien derivar, en el cas del motlle,  als pocs centímetres de diferència 

que hi havia d’obertura de poua a obertura de poua.  

A continuació es presentaran documents gràfics de les eines necessaris per a les tasques. 

 

Fotografies 1 i 2: Motlle per tallar els pans de gel. 

Mides: 45,5 cm x 76 cm. Gruix: 3 cm 

Nota: El gruix per fer la peça era d’aproximadament 20 centímetres 

 

 
Fotografia 1: referència mètrica : 1 metre. Francesc Rochel i Vara 

                                                      
35 Camí de Can Carabrut 08189 Sant Quirze de Safaja 
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Fotografia 2: Detall de les angles de reforç. Francesc Rochel i Vara 

 

Fotografia 3: Serra de tall del gel. 

Mides: Llargada: 95 cm Amplada màxima: 14,5 cm 

 

 
Fotografia 3: referència mètrica: 1 metre. Francesc Rochel i Vara 
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Fotografia 4 i 5: Massa per a trencar peces petites de gel i retocar el bloc 

Mides: Llargada: 77,5 cm  

 
Fotografia 4: Detall mànec restaurat. Francesc Rochel i Vara 

 

 
Fotografia 5: Detall de la massa. Francesc Rochel i Vara 
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Fotografies 6 i 7: Politja o corriola original de poua. 

Nota: Cal fixar-se en els braços de forma corba. 

 
Fotografia 6: Manca la referencia mètrica, primer costat. Francesc Rochel i Vara 

 
Fotografia 7: referència mètrica: 1 metre. Segon costat. Francesc Rochel i Vara 

 

Fotografia 8: Arpions per moure els trossos o blocs de gel, tant per introduir a la poua 

com per extreure els pans per a la càrrega i posterior transport. 

Mides: sobre els 23,00 cm, no hi ha molta diferència entre elles. 
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Fotografia 8: referència mètrica 0,40 cm. Francesc Rochel i Vara 

 

Finalment, plantejant la potència de gel produït al Moianès s’ha trobat crucial poder 

calcular la capacitat d’emmagatzematge de cada poua estudiada de Castellcir. Cal dir que 

només es podran obtenir resultats d’algunes, ja que manquen dades mètriques. La 

grandària i capacitat de la poua s’expressarà en metres cúbics emprant la fórmula del 

volum d’un cilindre que equival a 𝜋 · 𝑟2 · h . No s’ha emprat la fórmula del volum de 

mitja esfera pel fet de que l’estructura és de forma cilíndrica i 

només s’encapçala per una semiesfera. A més, sabent que el 

límit dels pans del gel coincidia amb l’alçada de l’obertura no 

s’ha cregut necessari calcular els metres cúbics de la cúpula. 

En la taula següent es poden observar els resultats obtinguts.  

Fig. 6. Representació del volum d’un cilindre 

Poua de glaç Fórmula Volum total Volum útil 

Poua de glaç del 

Vilardell 

𝜋 · 3,82 · 8,2 = 

371,989 m3 

372.000 litres 161.000 litres 

Poua de glaç del 

Saiolic 

𝜋 · 5,22 · 9 = 764,537 

m3 

764.500 litres 357.250 litres 



Arqueologia del Fred d’Època Moderna. Les Poues de glaç de Castellcir, (El Moianès) 

 

38 
 

Poua de glaç de 

Montserrat 

𝜋 · 52 ·

8,25 =647,953 m3 

648.000 litres 324.000 litres 

Poua de glaç  

Berengueres  

𝜋 · 4,12 · 9,1 

=480,572 m3 

480.500 litres 240.250 litres 

Poua de glaç Sant 

Jeroni 

𝜋 · 3,92 · 6,6 = 

315,371 m3 

315.400 litres 160.200 litres 

Poua de glaç Font 

Barbot 

𝜋 · 3,92 · 7,3=348,820 

m3 

348.800 litres 170.000 litres 

Poua de glaç La 

Vileta 

𝜋 · 5,42 · 7 = 642 m3  642.000 litres 321.000 litres 

 

Si es fa la mitjana del volum total dels set exemples exposats sortiria una capacitat total 

de 510.000 litres. Per fer-nos una idea de la producció mitjana del Moianès agafem, 

doncs, aquest valor i el multipliquem per la quantitat d’estructures documentades a la 

comarca del Moianès, 44 poues, d’on s’obtindrien 22.440.000 milions de litres, és a dir, 

22.447, 5 m3. Per tant, considerant que la meitat de l’interior de la poua s’omplia de boll, 

es passa a dividir el valor obtingut entre dos, obtenint així, 11.220.000 litres.  

Cal esmentar que totes les xifres són aproximades i es podria donar el cas de que la 

mitjana total varies si es fes un estudi arqueològic complet de totes les poues de la 

comarca. Tot això es tradueix a la producció de 90.250 càrregues de gel per temporada,  

el que són aproximadament 180.500 pans de gel.  

Cal emfatitzar que llavors empraven la mida de càrregues, una càrrega equivalia a 124 kg 

i un pa de gel a 62 kg, prèviament explicat. A la fotografia 1 i 2 es poden observar les 

mides del motlle i per tal de saber el gruix exacte del pa de glaç només s’ha hagut de 

multiplicar per un número de base 12. Encara avui en dia conservem el sistema de base 

12 per al comptatge de molts elements, gràcies a aquesta tradició romana podem entendre 

que els pans de gel i les càrregues no fossin números rodons de base 10. Dit això, per tal 

de que el pa de gel peses 62 kg hauria haver tingut 18 cm de gruix.  

L’objectiu d’aquest càlcul és relacionar la quantitat de gel produït en una temporada i la 

demografia36 de la ciutat de Barcelona en els segles XVII i XVIII. Així doncs, com a 

conclusió trobaríem que només amb la quantitat de gel produït a Castellcir es podria 

                                                      
36 Es parla d’una població al voltant de 35.000 i 40.000 persones, pel que fa al segle XVII. Durant el 
segle XVIII la población arribarà a duplicar-se. Aquesta dada no inclou les persones que només anaven a 
Barcelona per a participar dels serveis que la ciutat oferia. 
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abastir un percentatge considerable dels punts de vendes de la ciutat. Si extrapolem el 

càlcul a la resta de poues de glaç del Moianès i ho ajuntem amb els pous de neu del 

Montseny,  es podria assegurar la gran protoindústria que es va generar i entendre com 

Barcelona podia dependre només d’aquesta àrea.  
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Fitxa arqueològica nº1 

Nom POUA DE GLAÇ DEL VILARDELL 

Emplaçament/Municipi Castellcir, El Moianès 

Data de construcció Desconeguda 

Situació actual del pou 

respecte l’entorn 

La poua se situa just a vora del curs 

del torrent del Tenes, al sud de la 

Balma del Vilardell. Tota la zona 

agafa el topònim del mas del 

Vilardell, finca privada. A la banda 

de la riera es conserva el canal que 

hauria unit el desaigua (Imatge 3) de 

la poua amb el torrent (Imatge 1). A 

la Imatge 8 es pot observar el 

reaprofitament d’un túmul i 

desnivell del terreny per a construir 

la poua. 

 

Altitud   626 msnm 

Diàmetre 7,65 metres 

Profunditat 8 metres 

Material del mur Pedra seca amb argamassa 

Tècnica de la 

volta 

Encofrat de calç viva i sorra 

(Imatge 5) 

Nº d’obertures 2 obertures (Imatge 6) 

Estat actual de 

conservació 

En molt bon estat. 

Tant a l’interior com a 

l’exterior, aparentment es 

conserven, almenys, els detalls 

intrínsecs de l’estructura, com 

els negatius en línia a mig mur 

(Imatge 4). 

Fins i tot, es pot apreciar la 

coberta (reconstruïda) del que 

s’interpreta com a obertura 

“principal”, per disposar del 

suport per a la politja que 

ajudaria a empouar i 

desempouar (Imatge 7). 

Coordenades 2°9'28,976"E, 41°44'18,445"N 

  

Propostes d’intervenció, restauració i/o 

conservació 

Aquesta poua ja ha sigut restaurada pels familiars 

del propietari de la finca, així doncs, no hi ha cap 

proposta o recomanació de restauració. Simplement 

la conservació i manteniment del bon estat de 

l’estructura. El masover de la finca és la persona que 

s’encarrega d’aquests treballs. La restauració es va 

dur a terme l’any 2010 la qual va ser finançada pel 

mateix propietari. (Imatge 2) 

No és pública, i tampoc es fan visites. 
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Fitxa arqueològica nº2 

Nom POUA DE GLAÇ NO CATALOGADA 

Emplaçament/Municipi Castellcir, El Moianès 

Data de construcció Desconeguda 

Situació actual del 

pou respecte l’entorn 

La poua No Catalogada, també 

pertany a la finca privada del mas de 

Vilardell. Construïda al costat del 

torrent de la Corona, queda molt 

camuflada del camí senyalitzat, ja 

que el camí original va patir un 

canvi a conseqüència d’una 

esllavissada. Com s’observa a la 

documentació gràfica, els arbres i 

les seves arrels han envoltat el que 

queda de l’estructura. Van aprofitar, 

tanmateix, la roca mare del sòl del 

terreny com a indret del fons, per tal 

de donar-li més consistència. 

Altitud   636 msnm 

Diàmetre 7,30 metres 

Profunditat -- 

Material del mur Pedra seca i pedra mare 

Tècnica de la 

volta 

Pedra (enderrocament, Imatge 

10) 

Nº d’obertures Desconeguda 

Estat actual de 

conservació 

Molt malmesa (Imatge 9). No 

conserva ni la volta de la 

cúpula, un dels murs, el fons, i 

les obertures. 

Sembla com si alguna màquina 

hagués entrat tirant avall un 

dels murs que no era cobert i 

protegit pel terreny natural. 

Tot i això, a la Imatge 11 es 

veu el que s’ha interpretat com 

l’únic negatiu que conserva 

l’estructura.  

Des de l’interior es pot 

apreciar la manca de material 

constructiu (Imatge 12). 

Coordenades 2°9'34,992"E, 41°44'45,402"N 

  

Propostes d’intervenció, restauració i/o 

conservació 

Observat el molt mal estat en que es troba la poua, 

no valdria la pena invertir temps i capital en 

recuperar-la. És un dels pitjors exemples de 

conservació que s’han trobat, així doncs, és 

pràcticament impossible reconstruir-la fidelment, ja 

que no es compta amb cap document històric ni 

memòria oral de com era aquesta poua. Es podria fer 

igualment? Sí , però com no estem parlant d’un cas 

aïllat i únic no es proposarà cap restauració. En 

canvi, seria interessant poder intervenir 

arqueològicament i retirar, almenys, tot l’enderroc 

dipositat al sòl de la poua. 
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Fitxa arqueològica nº3  

Nom POUA DE GLAÇ DE SERRATACÓ 

Emplaçament/Municipi Castellcir, El Moianès 

Data de construcció Desconeguda 

Situació actual del pou 

respecte l’entorn 

La poua s’aprofita del torrent de la 

Corona i està, literalment en mig 

d’una zona boscosa, l’accés 

dificulta la seva identificació visual. 

Es troba situada a escassos metres 

dels camps i baga de Serratacó, 

topònim que segurament li donà el 

nom.  

Altitud   648 msnm 

Diàmetre No s’ha pogut mesurar 

Profunditat 8,70 metres 

Material del mur Pedra seca 

Tècnica de la 

volta 

Encofrat de pedra recobert 

amb sorra i guix 

Nº d’obertures 2 obertures 

Estat actual de 

conservació 

En bon estat , el fons està net i 

una de les obertures està 

tapada per una llosa 

contemporània, l’entrada 

“principal” no, però. És doncs, 

des de qualsevol obertura que 

es pot veure el principi de la 

volta (Imatge 14). Aquest és el 

segon cas on trobem una 

coberta per sobre del que seria 

l’obertura principal, la qual 

necessitaria un indret per a 

col·locar la politja per 

empouar i desempouar 

(Imatge 15). 

Coordenades 2°9'45,004"E, 41°44'51,349"N 

  

Propostes d’intervenció, restauració i/o 

conservació 

Com gaudeix d’un bon estat de conservació,  el 

òptim seria protegir l’entrada per tal d’evitar riscs 

innecessaris i afegir una escala metàl·lica per a 

descendir al terra de la poua. Tot seguit indicar des 

de el camí de sorra principal on és la poua, ja que 

no s’aprecia des d’aquest. No estaria pas malament 

reconstruir la coberta la qual no conserva el taulat 

(Imatge 13). 
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Fitxa arqueològica nº4 

Nom POUA DE GLAÇ LA VILETA O MOLÍ DEL BOSC 

Emplaçament/Municipi Castellcir, El Moianès 

Data de construcció Desconeguda 

Situació actual del 

pou respecte l’entorn 

La poua ubicada al curs de la riera 

de Castellcir agafa el nom o del mas 

La Vileta o del Molí del Bosc que té 

a poca distància.  

De fàcil accés, la poua es troba a la 

vora del camí i es relativament 

visible, ja que està protegida per la 

delimitació del terreny privat. 

Envoltada d’arbres i vegetació un 

cop més es fa difícil d’apreciar la 

complexitat de l’estructura però sí 

del desnivell (Imatge 19). 

Altitud   655 msnm 

Diàmetre 10,8 metres 

Profunditat 6,7 metres 

Material del mur Pedra seca amb aglomerant 

Tècnica de la 

volta 

No observable 

Nº d’obertures 1 obertura. Possiblement 4 

(deducció a partir de les 

dimensions) 

Estat actual de 

conservació 

Està malmesa, ja que no 

conserva la cúpula (Imatge 

18).  

El fons és imperceptible per la 

quantitat de sediment 

acumulat (Imatge 16). 

Tot i així, els mura 

pràcticament conservats 

mostren una línia separadora a 

mitja alçada de la totalitat del 

mur (Imatge 17). Aquest detall 

podria haver tingut la mateixa 

funció que els negatius en línia 

que es troben a la resta de les 

poues o quelcom diferent que 

no es coneix. 

Coordenades 2°9'34,927"E, 41°45'16,466"N 

  

Propostes d’intervenció, restauració i/o 

conservació 

El primer que seria interessant de fer és buidar el 

fons de la poua i fer una estratigrafia del sediment 

del que es composa, és a dir, fer una intervenció 

arqueològica per tal de saber més sobre 

l’arquitectura d’aquesta poua, la que disposa del 

diàmetre més gran trobat a Castellcir. També, seria 

interessant mirar d’esbrinar quants llindars de les 

obertures han pogut quedar sepultats per 

l’enderrocament. No es reconstruiria però si 

s’adequaria per temes de seguretat i visita d’interès. 
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Fitxa arqueològica nº5  

Nom POUA DE GLAÇ TORRASSA DELS MOROS O CA L’ANTOJA 

Emplaçament/Municipi Castellcir, El Moianès 

Data de construcció Desconeguda 

Situació actual del pou 

respecte l’entorn 

La poua està situada al nord-oest 

d'on es troben el torrent de Centelles 

i la Riera de Castellcir, al nord i a 

l'altra banda de la Riera de 

Castellcir del lloc on és la Torrassa 

dels Moros, al nord dels Camps de 

la Torrassa i a l'extrem de ponent 

dels Camps de la Poua.  

A la Imatge 23 es pot observar 

l’entorn i el desnivell de 

l’estructura, també aprofitant el 

túmul com a contrafort dels murs. 

Un cop més els arbres i la vegetació 

afecten a la visió i estructura. 

(Imatge 25) 

Altitud   687 msnm 

Diàmetre No s’ha pogut mesurar 

Profunditat 8,70 metres 

Material del mur Pedra seca amb aglomerant 

Tècnica de la 

volta 

Esquelet format per dos arcs 

fets de lloses (Imatge 21) i 

encofrat de pedra i argamassa 

Nº d’obertures 2 obertures  

Estat actual de 

conservació 

Relativament estable però amb 

un perill imminent 

d’enderrocament de la volta, ja 

que les arrels dels arbres s’han 

introduït per tota la cúpula.  

També, una de les obertures, la 

“principal”, no conserva el 

llindar superior (Imatge 20) i 

amés li manca una part petita 

de paret de cúpula. Pel 

contrari, la creu de pedra 

(Imatge 24) es conserva 

òptimament. La segona 

obertura queda totalment 

conservada (Imatge 23). 

Coordenades 2°9'58,437"E, 41°46'13,128"N 

  

Propostes d’intervenció, restauració i/o 

conservació 

Com ja s’ha descrit, el llindar superior no es 

conserva creant així un forat irregular a la cúpula.  

Es podria intentar de extreure els arbres de mida 

petita que creixen agafant com a base la volta de la 

poua. Les arrels podrien malmetre l’esquelet de la 

volta. Després no estaria de més plantejar-se un 

farciment de la part superior de la apertura i 

restauració del llindar superior i afegir una protecció 

de tipus reixa per tal d’evitar desgracies. Finalment, 

indicar amb un cartell on se situa la poua. 



Arqueologia del Fred d’Època Moderna. Les Poues de glaç de Castellcir, (El Moianès) 

 

45 
 

Fitxa arqueològica nº6 

Nom POUA DE GLAÇ CAVALLER  

Emplaçament/Municipi Castellcir, El Moianès 

Data de construcció Desconeguda 

Situació actual del 

pou respecte l’entorn 

La poua es troba a la vora d’una 

desviació del torrent de Sauva 

Negra. Situada al costat del camí, 

hagués sigut fàcil de localitzat sinó 

fos perquè la poua s’ha omplert de 

brossa i vegetació, entre d’altres.  

 

Altitud   738 msnm 

Diàmetre  7,40 x 7,68 metres 

Profunditat No s’ha pogut mesurar 

Material del mur Pedra seca amb aglomerant  

Tècnica de la 

volta 

Pedra seca (enderrocament) 

Nº d’obertures Indeterminat 

Estat actual de 

conservació 

Molt malmesa. No es conserva 

la volta i s’observa presència 

d’arbres i arrels que aprofiten 

les parets de la poua com a 

base (Imatge 27). La vegetació 

deixa veure la meitat de la 

complexitat del mur circular 

(Imatge 29), així com del fons 

de la poua.  

Es pot afirmar que la natura i 

l’oblit l’han deixat en aquestes 

condicions (Imatge 28) 

A la Imatge 26 es pot observar 

el detall de l’arquitectura del 

mur en pedra seca i argamassa. 

Coordenades 2°10'19,344"E, 41°47'8,171"N 

  

Propostes d’intervenció, restauració i/o 

conservació 

Vist l’estat en que es troba, proposar buidar 

l’interior de la poua plantejat com a intervenció 

arqueològica per tal d’obtenir més dades, com per 

exemple la profunditat.  

Un cop feta la intervenció, protegir l’espai,  posar 

una fita i un cartell informatiu sobre les 

característiques i informació de la poua de glaç 

determinada.  
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Fitxa arqueològica nº7  

Nom POUA DE GLAÇ DE FONT DEL BARBOT  

Emplaçament/Municipi Castellcir, El Moianès 

Data de construcció Desconeguda 

Situació actual del 

pou respecte l’entorn 

La poua documentada com la Font 

del Barbot s’anomena més sovint 

com el Barbot, pel raig que brolla 

com un mena de petit “guèiser” al 

mig del torrent. La poua està situada 

vora el camí de cara a Sauva Negra, 

a l’obaga sobre la riera de Tenes, 

entre aquesta i el camí, on es veu 

una gran fossa.  

Un cop més els arbres han ocupat 

els voltants i límits de l’estructura. 

A la Imatge 34 es pot apreciar 

l’adaptació de l’estructura a 

l’entorn. 

Altitud   751 msnm 

Diàmetre  7,85 metres 

Profunditat  7,30 metres 

Material del mur  Pedra seca i argiles 

Tècnica de la 

volta 

Enderrocada, però s’intueix 

una volta de pedra 

Nº d’obertures Indeterminat 

Estat actual de 

conservació 

Està prou malmesa però 

conserva el 70% del mur 

circular, fet que facilita veure 

el final del mur vertical 

(Imatge 31) i la intuïció, ja 

mencionada, de la volta. A 

més, es conserven alguns 

negatius del mur, però sense 

estar alienats (Imatge 30). Per 

altre banda també hi ha una 

caiguda de mur provocada pel 

creixement d’un arbre (Imatge 

32). En aquesta poua en 

particular es pot apreciar 

encara millor la disposició de 

l’arquitectura de pedra seca i 

argiles com a conglomerat 

(Imatge 33)  

Coordenades 2°10'66,746"E, 41°47'3,304"N 

  

Propostes d’intervenció, restauració i/o 

conservació 

Aquesta poua al tenir una arquitectura tan neta i 

clara valdria la pena, encara més de fer-hi 

arqueologia de l’arquitectura. Requeriria una 

intervenció i la conservació del que resta. No cal dir 

que com en els altres casos, s’hi afegiria una fita i 

un cartell informatiu que indiques des de el camí on 

es troba aquest patrimoni. 
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Fitxa arqueològica nº 8  

Nom POUA DE GLAÇ DE LES BERENGUERES 

Emplaçament/Municipi Castellcir, El Moianès 

Data de construcció Desconeguda 

Situació actual del pou 

respecte l’entorn 

La poua del mas Berengueres és 

situada a la soleia del Cau Gran, 

vora la riera de Santa Coloma.  

Aquí Castellcir presenta el primer 

exemple de poua amb contrafort 

antròpic construït al voltant de 

l’estructura circular.  

Fàcil accés, ja que està ubicat al 

costat del camí. El desnivell no és 

molt accentuat ja que no aprofita un 

túmul com a tal. 

Altitud   722 msnm 

Diàmetre  8,25 metres 

Profunditat  10,9 metres 

Material del mur Pedra seca amb aglomerant 

Tècnica de la 

volta 

Volta de pedra (Imatge 38) 

Nº d’obertures 2 obertures conservades 

Estat actual de 

conservació 

Es podria qualificar  com a 

relativament estable, encara 

que no conserva la cúpula 

sencera. S’han pogut 

documentar dos obertures 

(Imatge 35) i tot un contrafort 

exterior en bones condicions 

(Imatge 39 i 40). Està 

composat per tres murs de dos 

metres d’alçada aprox. que 

ressegueixen la línia de la 

poua. Aquests també tenen 

negatius a l’exterior (Imatge 

41). El fons de la poua és prou 

visible tot i haver brossa 

contemporània i alguns còdols 

de l’enderrocament de la 

cúpula (Imatge 37).  

A la Imatge 36 es pot observar 

el canvi de coloració que té el 

mur interior a la part superior. 

Coordenades 2°9'00,336"E, 41°47'03,178"N 

  

Propostes d’intervenció, restauració i/o 

conservació 

El fet de presentar nous elements a l’exterior de 

l’estructura protagonista fa interessant i necessari 

dedicar una intervenció arqueològica i 

posteriorment mirar si es podria reconstruir la 

meitat de la cúpula per tal d’oferir una doble visió 

d’interior-exterior a les persones que s’engresquin a 

la ruta de les poues de glaç de Castellcir. 
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Fitxa arqueològica nº 9  

Nom POUA DE GLAÇ SANT JERONI 

Emplaçament/Municipi Castellcir, El Moianès 

Data de construcció Desconeguda 

Situació actual del pou 

respecte l’entorn 

La poua Sant Jeroni, a escassos 

metres de la poua de Les 

Berengueres es troba al curs de la 

riera de Santa Coloma.  

Un altre cas de poua amb elements 

que ajuden a enfilar-se fins al nivell 

de les obertures, ja que no disposen 

de la unitat geològica del túmul. 

Així doncs el desnivell del terreny 

es veu a la construcció de 

l’estructura. La vegetació cobreix 

un cop més la totalitat de la poua i 

les rampes d’accés (Imatge 50) 

Altitud   709 msnm 

Diàmetre  7,80 metres 

Profunditat  6,60 metres 

Material del mur  Pedra seca amb aglomerant 

Tècnica de la 

volta 

Volta de pedra (Imatge 42) 

Nº d’obertures 2 obertures  

Estat actual de 

conservació 

Es troba en bon estat de no ser 

de l’obertura que no conserva 

el llindar superior (Imatge 44). 

Es pot observar el fons 

complet (Imatge 43). Després, 

com a novetat en els elements 

de les poues de Castellcir, 

aquesta disposa d’una mena de 

“topall” (línia de pedra 

paral·lela) davant de les 

obertures (Imatge 45 i 49). La 

segona obertura està 

òptimament conservada 

(Imatge 48). A més, es troben 

dos murs que segueixen la 

línia de les dues rampes que 

arriben a les obertures, 

respectivament (Imatge 46), 

els quals es formen de pedra 

seca però en vertical (Imatge 

47) 

Coordenades 2°8'87,046"E, 41°47'01,876"N 

  

Propostes d’intervenció, restauració i/o 

conservació 

Degut al seu bon estat, seria adequat restaurar 

l’obertura malmesa, comprovar estructura i idear 

un pla de conservació per al futur. S’indicaria 

igualment amb una fita i cartell informatiu, havent 

retirat les restes de troncs i vegetació vella de les 

rampes d’accés. Caldria protegir les obertures amb 

reixes. 
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Fitxa arqueològica nº 10  

Nom POUA DE GLAÇ DEL SAIOLIC 

Emplaçament/Municipi Castellcir, El Moianès 

Data de construcció Desconeguda 

Situació actual del pou 

respecte l’entorn 

La poua pertany al torrent de la 

Fàbrega i s’apreciaria millor el 

desnivell de la construcció si no hi 

haguessin tantes restes de vegetació 

(Imatge 62). 

A la Imatge 59 s’observa com 

sobresurt la superfície de la cúpula 

respecte al sòl geològic, un cop 

haver entrar dins de la gran massa 

de vegetació que envolta la poua, 

però. 

No té un accés fàcil i està lluny del 

camí. 

Altitud   583 msnm 

Diàmetre  10,45 metres 

Profunditat  9 metres 

Material del 

mur 

Pedra seca amb aglomerant 

(Imatge 57) 

Tècnica de la 

volta 

Volta de pedra i encofrat 

d’argamassa (Imatge 54) 

Nº 

d’obertures 

3 obertures 

Estat actual 

de 

conservació 

Molt bona. La primera obertura que 

es troba esta perfectament 

conservada i protegida (Imatge 51). 

A la segona es contemplen indicis 

de restauració pel mateix propietari 

(Imatge 56), mentre que la tercera 

obertura no es troba en bon estat 

(Imatge 58). Fons perfectament 

visible amb la roca mare excavada 

fent la funció de base (Imatge 53). 

La poua compta amb tres 

contraforts, deteriorats, però 

(Imatge 52). Tanmateix s’intueixen 

els murs de contenció de les rampes 

d’accés a les obertures, dos (Imatge 

60 i 61). A la Imatge 54 també es 

poden observar la línia de negatius 

al mur interior. 

 

Coordenades 2°5'40,792"E, 41°46'65,732"N 

 

 

 

 

Propostes d’intervenció, restauració i/o 

conservació 

Pel fet de l’ús de la pedra salina es convida fer 

recerca sobre mètodes de conservació d’aquest 

tipus de materials emprats en una construcció que 

hauria de perdurar en un futur (Imatge 55). 

Restauració i protecció de la tercera obertura, fita i 

cartell informatiu. 
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Fitxa arqueològica nº 11  

Nom POUA DE GLAÇ D’ESPLUGUES 

Emplaçament/Municipi Castellcir, El Moianès 

Data de construcció Desconeguda 

Situació actual del 

pou respecte l’entorn 

La poua es troba totalment 

camuflada (Imatge 65). Al costat 

del torrent de Fontscalents, al Camp 

Gran d’Esplugues.  

Altitud   675 msnm 

Diàmetre  6,6 metres 

Profunditat  No s’ha pogut mesurar 

Material del mur  Pedra seca  

Tècnica de la 

volta 

 Enderrocada 

Nº d’obertures  Desconeguda 

Estat actual de 

conservació 

Molt malmesa (Imatge 63) 

És un abocador de neumàtics i 

matalassos. No es pot observar 

gairebé cap detall dels murs 

interiors (Imatge 64). 

 

Coordenades 2°8'10,600"E, 41°46'22,976"N 

  

Propostes d’intervenció, restauració i/o 

conservació 

En aquest cas, el més probable es que no es fes res. 

L’estat és tan lamentable i els pocs elements que 

visualment es troben no són suficientment 

motivadors com per a fer una intervenció.  

El important seria indicar que hi ha amb una fita i 

cartell i deixar-ho com a clar exemple de la 

decadència d’un patrimoni abandonat durant anys. 
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Fitxa arqueològica nº 12  

Nom POUA DE GLAÇ MONTSERRAT 

Emplaçament/Municipi Castellcir, El Moianès 

Data de construcció Desconeguda 

Situació actual del pou 

respecte l’entorn 

La poua se situa al costat del torrent 

de la Mare de Déu. En aquest cas la 

poua no segueix la línia del terreny 

i es pot apreciar el desnivell que 

provoca la ubicació d’aquesta 

(Imatge 71). Cal dir que els 

contraforts situats a la part posterior 

fan la funció de “túmul”.  

A la Imatge 75 s’aprecia la vista 

completa de l’estructura des del 

camí i la clara identificació de la 

construcció amb les restes de les 

suposades rampes i murs de 

contenció. 

 

Altitud   702 msnm 

Diàmetre  9,90 metres 

Profunditat  8,25 metres 

Material del mur Pedra seca amb aglomerant 

Tècnica de la 

volta 

Volta de pedra 

Nº d’obertures 2 obertures 

Estat actual de 

conservació 

Molt bon estat, excepte pels 

contraforts (Imatge 72) que 

reforcen l’estructura circular 

(Imatge 73). Compta d’una 

obertura “principal” (Imatge 

66) i d’una segona obertura 

(Imatge 67). Afortunadament, 

es pot veure el desaigua 

conductor del líquid restant del 

glaç al fons de poua (Imatge 

68). Un altre cas amb rampes 

d’accés, encara que no es pot 

afirmar, ja que només se’n 

troben restes (Imatge 74). Una 

altre línia de pedra fent de 

“topall” davant de l’obertura 

(Imatge 70). I al costat de la 

segona obertura es troba un 

forat de dimensions reduïdes a 

la paret del mur (Imatge 69). 

Coordenades 2°8'65,440"E, 41°46'8,855"N 

  

Propostes d’intervenció, restauració i/o 

conservació 

Primer de tot seria bo restaurar els contraforts i 

rehabilitar els possibles murs que ressegueixen la 

línia de les rampes. Un cop fet això, posar una fita 

amb un cartell informatiu i incloure la poua a 

l’itinerari de les poues de glaç de Castellcir. 
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CONCLUSIONS 

Com a conclusió podríem afirmar que la poua de glaç va respondre a una única funció,  

l’emmagatzematge de gel. 

Podem dir que combinant estudis històrics basats en documentació escrita, l’estudi 

arqueològic present i una interpretació el més objectiva possible s’obtenen resultats com 

aquest. La documentació escrita, les prospeccions, la consideració de les fonts orals i, la 

identificació i interpretació dels elements tangibles conservats col·laboren a la creació de 

coneixement de la història. 

Un cop més, la disciplina científica de l’Arqueologia ha demostrat la seva importància. 

Gràcies a la metodologia arqueològica i la conseqüent prospecció superficial de les terres 

de Castellcir, es va poder identificar una poua aparentment no documentada. La diferència 

en la capacitat de producció és mínima (d’onze a dotze poues) però sembla interessant el 

fet de comprovar in situ les informacions obtingudes a documents i estudis històrics. 

Tanmateix, ha sigut de gran utilitat veure les estructures, accessos i camins per tal 

d’adquirir una idea de les proporcions i capacitat de cada poua de glaç. 

Dit això, el recull d’informació del context històric i les dades arqueològiques ens porten 

a interpretar la gran necessitat del gel com a motor de refredament i mèdic de la població 

de Barcelona i voltants en Època Moderna. Si la producció, el transport i el comerç es 

miren en conjunt (El Moianès i el Massís del Montseny) podem arribar a afirmar la gran 

demanda que va tenir aquest bé fungible.  

També dir que és una prova més de la dinàmica econòmica creixent de la Catalunya 

moderna. La creació d’una xarxa econòmica centrada en les grans ciutats com a punts 

d’inflexió de comerç i de serveis queda reflectida, encara, en el segle XXI. 

Queden pendents estudis com el grau d’ús de gel a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

de Barcelona, excavacions arqueològiques a alguns dels exemples exposats en el present 

treball i un estudi rigorós de la relació entre la demanda de gel a Barcelona, la capacitat 

de producció de gel del Moianès i la capacitat de producció-emmagatzematge de la neu 

al Massís del Montseny. També seria interessant, però, identificar la quantitat de basses 

al voltant de les poues que van esser construïdes per tal de poder omplir una poua de glaç 

en un període reduït de temps.  
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Tampoc hem d’oblidar la crida a considerar la restauració i conservació d’alguns dels 

exemples d’aquestes estructures pertanyents al context preindustrial de Catalunya. Si més 

no, una adequació d’alguns espais seria de bon fer. La deixadesa patrimonial regna en 

períodes que no es solen divulgar gaire a la població no-especialitzada. Per això, es 

voldria reivindicar la necessitat de documentar de forma científica les estructures de pedra 

seca en general, és a dir, de plantejar i fer més intervencions arqueològiques per part de 

l’acadèmia o institut científic en la matèria.  

Som davant d’un patrimoni cultural propi de Catalunya, encara que sigui modern i 

contemporani, cal dir que és tant important com els de períodes anteriors, ja que segueixen 

mostrant una identitat. Lògicament, la documentació és necessària però no perd el sentit 

si no es fa divulgació, com per exemple; realitzar conferències, rutes, activitats durant 

dates festives, senyalitzacions de les estructures o fins i tot tríptics divulgatius per part 

del museu municipal o altres entitats culturals.  

Es considera que la preservació del patrimoni per a les nostres generacions i les futures 

és crucial per tal de poder aprendre a respectar als nostres avantpassats que tant van 

treballar per deixar-nos el que tenim avui dia. Per això és molt interessant treballar amb 

elements passats que han sobreviscut i arribat als nostres dies. És a dir, aprendre a apreciar 

i extreure valors socials que col·laboraran a la nostra educació per tal de viure 

conjuntament amb empatia.  

Després de tot, es podria afirmar que la producció de gel moderna disposava d’un bon 

sistema tècnic, ja que cobria les necessitats i no posava en perill la continuïtat i existència 

de les generacions futures.  

Si ens fixem, el final d’aquesta producció basada en les estructures de les poues de glaç 

es va mantenir durant quatre segles. Cal emfatitzar que quelcom que funciona no es 

canvia, fa falta un increment de la necessitat per crear un canvi a millor, només llavors 

pot haver-hi un progrés clar. La connexió d’experiència i coneixements diversos per a 

trobar solució als problemes que es poden presentar i que abans eren presents s’anomena 

progrés. 

Finalment, així és com a principis del segle XX s’inventa la primera màquina elèctrica 

que fabrica gel i la indústria del gel de les poues de glaç mor paulatinament (depenent de 

la zona), però relativament ràpid. 
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ANNEXOS 

Figures 

Figura A: Home tallant un pa de glaç amb una serra i el motlle estàndard, origen i data 

desconeguda. Font: Ajuntament d’Argelaguer 
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Figura B: Empouament des del carro, davant de l’obertura de la poua, origen i data 

desconeguda. Font: Ajuntament d’Argelaguer 

 

Figura C: Homes portant gel al bast, gel dins de bosses de cuir, origen i data desconeguda. Font: 

Ajuntament d’Argelaguer 

 

 

 

 

 



Arqueologia del Fred d’Època Moderna. Les Poues de glaç de Castellcir, (El Moianès) 

 

59 
 

Figura D: Tallant els pans a una bassa congelada, al fons la poua i el carro amb blocs de gel, 

origen i data desconeguda. Font: Ajuntament d’Argelaguer 

 

Figura E: Secció de la Bòfia del Port del Comte. J.A. Raventós 
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Figura F: Interior de la Bòfia del Port del Comte. Pere Cantons 

 

 

Figura G: Funcionament d’una politja o corriola.  
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Figura H: Secció vertical d’un pou de neu. Jaume Perarnau i Llorenç 

 

 

Figura I: Bassa de les Berengueres. Francesc Rochel i Vara 
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Figura J: Congestes al Montseny, Perfil de la congesta del Sot de la Teula. Fogars de Montclús. 

Font: Museu de Granollers 

 

Figura K: Pou de neu al Montseny, Pou de neu del Comte. Font: encos.cat 
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Figura L: Torn de la poua de glaç de La Noguera, Castellterçol. Jaume Dantí 

 

Figura M: Reconstrucció de la disposició dels pans de gel a l’interior de la poua. Font: 

Ajuntament de Solsona 
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Figura N: Secció d’un poua de glaç ensorrada i secció d’una poua de glaç intacte. Jaume 

Perarnau i Llorens 

 

 

 

 

 

 

 

Taules 

Taula 137: Llista d’arrendataris de Barcelona (1610-1713). Rafael Cerro Nargánez 

 

 

 

 

 

 

                                                      
37 A Catalunya: 1 lliura equival a 10 rals d’ardit, o a 20 sous, o a 240 diners. 
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Imatges. Andrea Porcar Sáez 

Imatge 1: Canal que connecta el desaigua de la poua directament amb el torrent del 

Tenes 

 

Imatge 2: Plaqueta commemorativa de la restauració. S’hi pot llegir “He estat 

reconstruït l’any 2010 i el dia 3 d’agost de 2011 he rebut gel de nou. Gràcies a les 

meves padrines. Sumta Sabates i Martorell, Elisabet Coma i Martorell” 
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Imatge 3: Desguàs de la poua 

 

Imatge 4: Negatius al mur 

 

Imatge 5: Encofrat interior de la cúpula 



Arqueologia del Fred d’Època Moderna. Les Poues de glaç de Castellcir, (El Moianès) 

 

67 
 

 

Imatge 6: Obertura “principal” 
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Imatge 7: Coberta de l’obertura “principal”; estructura i politja 

 

Imatge 8: Exterior de la cúpula i desnivell del terreny 
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Poua de glaç No Catalogada 

Imatge 9: Vista general de la poua; mur conservat i no conservat 

 

Imatge 10: Detall de l’enderroc 
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Imatge 11: Mur interior amb presència d’un negatiu 

 

Imatge 12: Mur ensorrat (vista des de l’interior) 
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Poua de glaç Serratacó 

Imatge 13: Restes de la coberta de l’obertura “principal” 

 

Imatge 14: Segona obertura; detall del principi de la volta de pedra seca a l’interior 
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Imatge 15: Mur vertical de la coberta de l’obertura “principal” 

 

Poua de glaç de la Vileta 

Imatge 16: Vista general de l’estat de la poua; planta coberta per vegetació 
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Imatge 17: Detall de la part interior del mur 

 

Imatge 18: Final de mur sense volta 
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Imatge 19: Entorn de la poua 

 

Poua de glaç de la Torrassa dels Moros 

Imatge 20: Obertura sense llindar superior 
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Imatge 21: Detall de la creu de pedra de la volta; interior 

 

Imatge 22: Obertura conservada 
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Imatge 23: Entorn i desnivell de la poua 

 

Imatge 24: Detall de la pedra treballada de la creu de volta i vista del mur interior de la 

poua 
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Imatge 25: Vista general de l’indret de la poua 

 

Poua de glaç Cavaller 

Imatge 26: Detall de la pedra seca i argamassa de la paret 
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Imatge 27: Visió superficial de la poua 

 

Imatge 28: Mur restant amb presencia d’arbres 
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Imatge 29: Mur completament camuflat per la vegetació 

 

Poua de glaç Font Barbot 

Imatge 30: Primer pla d’un negatiu del mur 
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Imatge 31: Màxim alçat de mur conservat 

 

Imatge 32: Derrombament d’una part del mur circular 
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Imatge 33: Detall de l’arquitectura de pedra seca 

 

 

Imatge 34: Vista general de la complexitat de la poua 
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Poua de glaç de les Berengueres 

Imatge 35: Una de les obertures “conservades”; principi de la volta destruida 
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Imatge 36: Segona obertura sense el llindar superior 

 

Imatge 36: Detall del mur interior superior 
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Imatge 37: Fons de la poua; codols de la antiga cúpula i residus contemporanis 

 

Imatge 38: Principi de la volta; pedra amb argamassa 
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Imatge 39: Paret del contrafort amb un negatiu 

 

Imatge 40: Cantonada de la unió de les dues linies de paret mes llargues del contrafort 
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Imatge 41: Detall d’un dels negatius del contrafort 
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Poua de glaç de Sant Jeroni 

Imatge 42: Principi de la volta 

 

Imatge 43: Fons de la poua 
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Imatge 44: Obertura trencada; manca el llindar superior 

 

Imatge 45: Linia de pedra davant de l’obertura “principal” 
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Imatge 46: Mur de la rampa de pujada-baixada fins a l’obertura “principal” 

 

Imatge 47: Pedra en vertical del mur de contenció de la rampa 
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Imatge 48: Obertura conservada 

 

Imatge 49: Linia de pedra com a suport del gel extret; davant de l’obertura conservada 
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Imatge 50: Pla general de la poua; unió de les dues rampes 

 

Poua de glaç del Saiolic 

Imatge 51: Primera obertura conservada; reixa protectora 
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Imatge 52: Contrafort conservat; camuflat per la vegetació 

 

Imatge 53: Fons de la poua; roca mare excavada 
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Imatge 54: Encofrat de l’interior de la cúpula i linia de negatius 

 

Imatge 55: Detall del llindar de l’obertura i pedra salina treballada de l’interior 
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Imatge 56: LLindar dret de la segona obertura restaurat 

 

Imatge 57: Detall de l’argamassa; calç viva i sorra 
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Imatge 58: Obertura no conservada 

 

Imatge 59: Vista exterior de la cúpula 
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Imatge 60: Mur de contenció d’una de les rampes d’accés a les obertures de la poua 

 

Imatge 61: Una de les rampes d’accés a la poua 
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Imatge 62: Situació de la poua respecte al seu entorn 

 

Poua de glaç Esplugues 

Imatge 63: Vista general de les restes de la poua 
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Imatge 64: Interior de la poua 

 

Imatge 65: Situació de la poua respecte al seu entorn 
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Poua de glaç Montserrat 

Imatge 66: Obertura “principal” 

 

Imatge 67: Segona obertura 
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Imatge 68: Desguàs del fons de la poua 

 

Imatge 69: Segona obertura des de l’interior i forat a la part superior del mur 
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Imatge 70: Linia de pedra davant l’obertura “principal” 

 

Imatge 71: Vsita general de la cúpula exterior 
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Imatge 71: Contrafort conservat 

 

Imatge 72: Gruix del contrafort 
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Imatge 73: Contrafort parcialment destruït 

 

Imatge 74: Restes del mur de contenció de la rampa 
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Imatge 75: Situació de la poua respecte el seu entorn 

 

 

 

 


