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El Pou del Glaç de Begues, 
reminiscències d’una 
indústria ja extingida

Xavier Parellada i Rosa Sevillano
Centre d’Estudis Beguetans

Introducció
Aquest treball ve a ser una reproducció actualitzada de la publicació interna feta pel CEB l’any 2003 
en motiu de l’organització d’una visita cultural al mateix. El format i contingut són una mica menys 
divulgatius que aquell (i per tant més tècnics), però malauradament no podem aportar gaires no-
vetats respecte el que llavors vàrem publicar, doncs la manca d’informació en arxius antics i/o la 
difi cultat a accedir-hi no ens ha permès aprofundir en aspectes històrics com hauríem volgut. De fet, 
amb aquesta publicació no tenim altra pretensió que la de fer-la més accessible als interessats tal 
com ens va suggerir l’organitzador d’aquestes trobades, aprofi tant que enguany estaven destinades 
al mon de l’aigua.  

Què és un pou de glaç?
El costum de conservar gel per diferents usos ve de molt antic, doncs tant els egipcis com els ro-
mans i els àrabs, l’utilitzaven per fer begudes fredes tipus sorbets. Si primer aquests sofi sticats re-
frescos eren reservats a la classe alta (sabem que Pere el Gran en feia ús al s. XIII), poc a poc es van 
anar popularitzant, de forma que a partir de la segona meitat del segle XVI el seu ús es va generali-
tzar fi ns que entre els segles XVII i XIX va esdevenir un producte quotidià de primera necessitat, tant 
per motius gastronòmics (refresc de begudes, gelats, conservació del peix i d’altres aliments), com 
terapèutics (moltes farmàcies el compraven o fi ns i tot tenien pous de glaç propis), essent cèlebre 
l’oli de neu. Tot això va comportar un increment de demanda, i alhora va obligar a construir llocs de 
magatzematge del glaç i la neu, ja que anteriorment sembla que només s’extreia de dipòsits natu-
rals com les congestes i glaceres, situades aquestes per motius obvis a l’alta muntanya. Així doncs, 
tenim pous destinats a recollir neu, i pous destinats a recollir glaç, tot i que al producte fi nal sem-
pre se l’anomenava neu. Els primers so-
len estar situats a les parts altes de les 
muntanyes amb bona innivació, mentre 
que els segons se situen a menor altitud, 
vora rieres amb pèlags (tolls grans que 
es formaven on el llit de la riera feia un 
clot més fondo) o d’estanys que es gla-
cen a l’hivern. El pou de glaç de Begues 
era un d’aquests darrers. No sabem 
quants pous havia a Catalunya, però en 
l’excel·lent treball de Gener Aymamí 
(2000), en una revisió que diu que no és 
exhaustiva, n’anomena 170, destacant 
la raresa en les comarques pirinenques 
(probablement per massa llunyanes als 
llocs de consum). 

Figura 1. Venedors d’aigua gelada, segons un auca setcentista i una auca del pri-

mer terç del segle XIX. Del Costumari Català de Joan Amades
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Funcionament dels pous de glaç
Per escriure aquest apartat, ens basarem sobretot en els articles publicats per 
Aymamí i per Perarnau, ja que pràcticament no tenim cap informació de com es 
feia a Begues.

El gel es treia de la riera quan havia assolit un gruix sufi cient (uns 20cm segons 
Aymamí), trencant-lo en trossos irregulars amb palanques, tràmecs, cordes, bas-
tons, magalls o masses, o be tallant-lo amb serres sense nervi (similars a les 
de fuster), ajudats de motlles destinats a obtenir mides i pesos regulars. Un cop 
extret de la riera, el gel es transportava al pou amb l’ajuda de cavalleries o bé a 
peu o arrossegant-lo amb ganxos si aquell era molt a prop. El fons i les parets 
del pou s’aïllaven prèviament amb brancatge, i els col·locadors «abrigats fi ns el 

nas, tapats amb casquets, bufandes i guants de llana, il·luminant-se amb espelmes», 
dipositaven el gel en capes successives separades amb palla, boll, o bé amb bran-
ques de pi o bruc, així com amb gel picat, tot plegat per tal d’evitar la compactació i 
facilitar-ne l’extracció. Un cop ple, es tancaven les obertures exteriors amb portes 
de fusta o amb lloses que hi encaixaven, i es tapava amb branques.

Per fer tota aquesta feina, hi treballava força gent, fi ns a unes 15 persones per les 
tasques de recol·lecció i manteniment, i unes quatre o cinc pel buidat i transport 
(excepcionalment una cinquantena entre tot plegat). Si no havien camins carre-
ters, el gel es transportava amb animals de bast, procurant que les sàrries esti-
guessin el més separades possible del cos de l’animal per així evitar que l’escalfor 
d’aquell fongués el gel. Per aquest motiu les sàrries eren de fusta, i un cop plenes 
es tapaven amb boll, sacs i vegetació. Com que el gel que es cobrava era el que 
arribava al seu destí (sovint grans ciutats), per fer el transport estival (que és 
quan més demanda havia), s’havia de fer de pressa i evitant les hores de més 
calor (sobretot de nit). S’ha de dir però que s’aconseguia enviar gel a grans distàn-
cies, fi ns i tot s’exportava amb vaixells a Mallorca i a d’altres països. Els benefi cis 
econòmics podien ser importants (només a la ciutat de Barcelona es consumien 
unes 700 tones anuals), i conseqüentment es van crear impostos específi cs. De 
fet per entrar glaç pel portal de la ciutat calia pagar una taxa a la hisenda reial, i 
evidentment esperar a que l’obrissin si s’hi arribava de nit. 

La fi  dels pous de glaç va esdevenir per la combinació de dos factors que van coincidir en el temps 
(fi nals del s. XIX):  la fi  de la petita edat del gel i la invenció del gel artifi cial. L’aturada però no va ser 
immediata, i alguns pous van allargar el seu funcionament bastants anys, fi ns que l’any 1931 es va 
clausurar el darrer del Montseny (al Tagamanent).

Els pous de glaç del massís de Garraf
El pou de glaç de Begues és l’únic del massís de Ga-
rraf?. La resposta no és clara, doncs depèn del límit 
que atorguem al massís. D’acord amb la recerca 
efectuada sobre l’existència de pous a l’entorn del 
massís, a més del de Begues i un situat a Mediona 
(dins de l’àmbit del mapa adjunt però lluny del mas-
sís), n’hi havia almenys dotze situats a la perifèria 
del mateix, tots els quals es nodrien de l’aigua glaça-
da dels rius que el voltaven (els pous de Martorell i 
de Gelida del riu Anoia, i els de Cubelles, l’Arboç i 
Castellet del riu Foix) o be de les rieres tributàries, 
però en aquests casos els pous se situaven a la part 
baixa de la riera (per sota els 100 msm), just on dui-
en més cabal poc abans de desaiguar al riu Llobre-
gat, com és el cas del pou de Corbera, i el del Papiol. 
Com es veu al plànol de sota, només el pou de Be-
gues es troba plenament a l’interior del massís, en 
aquest cas per sobre dels 350 msm. 

A més dels 14 pous relacionats, 6 dels quals enca-
ra es troben totalment o parcialment en peu, hem 
trobat referències de 3 més: a La Palma de Cerve-
lló, a Cervelló i a Sant Andreu de la Barca. El de La 

Figura 2. En aquest esquema d’un pou 

en funcionament podem observar el 

sostre de cúpula, el qual protegia del 

sol i alhora permetia que l’aire càlid 

pugés a la part superior i sortís per les 

obertures laterals, tot mantenint la part 

baixa amb les temperatures més fres-

ques (extret de l’Atles d’Història de Ca-

talunya, Edicions 62, Barcelona 1995)

Figura 3. Fotografi es de la operació d’extracció del glaça la bassa i 

del seu transport manual cap el pou amb embolcalls vegetals, amb 

una participació important de dones (publicades per G.Aymamí 2000 

i Perarnau 1992). A baix dreta, una imatge històrica de dos treba-

lladors dins del pou de glaç d’Aiguafreda l’any 1933 (foto J.Gallardo, 

arxiu CEC)
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Palma, malgrat sortir esmentat a la memòria del Mapa de 
Patrimoni local i d’existir a l’Arxiu Nacional de Catalunya 
una postal del 1910 que porta el nom de pou de Glaç de 
Can Ponçgem (però que correspon a una barraca de vinya), 
ni l’ajuntament, ni els estudiosos de l’associació El Pèlag, 
ni els propietaris de la fi nca en tenen cap coneixement de 
la seva existència actual ni antiga. El de Cervelló, del que 
Aymamí diu simplement «hi ha esment d’un pou en aquest 

municipi» i que també s’esmenta en una ruta excursionis-
ta, és segons Francesc Pasqual del centre d’estudis Segle 
Nou de Cervelló, una confusió amb les restes d’un forn de 
calç (cosa que hem pogut confi rmar personalment). Final-
ment, el de Sant Andreu de la Barca que també esmenta 
Aymamí creiem que es refereix al de Corbera de Llobregat, 
doncs malgrat queda en un extrem d’aquest darrer muni-
cipi, està a tocar del nucli de Sant Andreu. De fet segons 
Aymamí s’esmenta que a la segona meitat del s. XVIII dins 
del corregiment de Barcelona només hi havia dos pous de 
glaç, un a Sant Andreu de la Barca i l’altra al Papiol, pel que 
el no esment del de Corbera pensem que obeeix a aquesta 
confusió. Pel que fa al del Papiol, va ser enderrocat l’any 
1971 en construir-se l’autopista A-2.1

L’any 1705, el Consell de Cent va suggerir al virrei borbò-
nic que si el setge de Barcelona era llarg es podia aprovi-
sionar de neu als pous de glaç de Martorell i Gelida (Cam-
pmany 2014). Del pou de Gelida sabem que pocs anys abans, el 1701, havia nodrit de gel al rei Felip 
V (Aymamí 2000). Sembla que aquest pou es trobava a l’anomenada «Vinya del Pou del Glaç» de Can 
Pasqual,2 tocant a l’antiga passera del riu Anoia, del que deurien extreure el glaç tot i trobar-se a uns 
escassos 80 msm. Malauradament va desaparèixer cap el 1910-20. El pou esmentat de Martorell 
deu ser el que Aymamí (2000) anomena «Pou de glaç de la Farmàcia», la qual estava sota la porxada 
de la plaça Major de Martorell, trobant-se el pou al soterrani i per tant a uns 50-60 msm. 

Un altre pou que sorprèn per la seva altitud (uns 40 msm) i ubicació molt propera el mar (a tan sols 
5 km i sense cap serra que l’ombregi) és el pou de Can Cucurella de Cubelles, situat en el riu Foix 
per sota la presa del mateix. Es tracta d’un pou petit (d’uns 5 m tan de fondo com de diàmetre que 
es conserva sencer. 

Una altitud tan baixa i a tan poca distancia del mar Mediterrani, sembla una ubicació poc adient per 
situar-hi aquests pous de glaç, però hem de tenir en compte que en aquella època feia molt més fred 
que no pas ara -de fet, al període que va de mitjans del s. XIV a mitjans del s.XIX se l’anomena «petita 
edat del gel», amb 7 glaçades documentades del mateix riu Ebre, una d’elles de 15 dies, entre el s. 
XVI i XVIII.3 De fet, Solans (2014) esmenta que l’hivern del 1709 fou extremadament dur a Europa 
i que a Catalunya es van glaçar els rius Ebre, Ter, Llobregat i Besòs fi ns la seva desembocadura. 
També sabem que es glaçava el riu Foix, el qual podia ser travessat pels carros sense trencar les 
plaques de gel, i que a el diari de 
Vilanova del 1858 va recollir for-
tes glaçades (Aymamí 2000).

Pel que fa al pou de glaç de Corbe-
ra, encara existent, es troba situat 
al tram fi nal de la riera de Corbera 
(d’on es deuria extreure el glaç), 
poc abans de desguassar al riu 
Llobregat, també a tan sols uns 40 
msm.4 Tanmateix, el pou de Corbe-
ra té un detall indicador de la difi -
cultat de conservar el glaç durant 
l’estiu a tan poc altitud: per sobre 
de la volta de pedra de la coberta 
(que encara es conserva perfec-
1 Pla especial de protecció del catàleg del patrimoni arquitectònic del Papiol
2 www.canpasqual.com
3 http://ca.wikipedia.org/wiki/Petita_Edat_de_Gel
4 http://patrimonidecorbera.blogspot.com.es/2007/11/pou-de-gla-de-corbera-de-llobregat.html

Figura 3. Pous de glaç documentats a l’entorn del massís de 

Garraf. Cercle buit: ubicació no coneguda, negreta; cercle ne-

gre: encara existent. 1-Begues, 2-Corbera de Llobregat, 3-El 

Papiol, 4-Martorell, 5-Gelida, 6-Sant Sadurní d’Anoia, 7-Me-

diona, 8-Subirats, 9-Santa Fe del Penedès, 10-Vilafranca, 11-

Arboç del Penedès, 12 i 13-Castellet, 14-Cubelles.

X. Parellada i R. Sevillano, El Pou del Glaç de Begues, reminiscències d’una indústria ja extingida

Figura 4. Pou de glaç de can Cucurella, Cubelles (foto: X.Parellada)
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tament), hi ha les restes d’un cos octogonal (no 
pas rodó com el pou que té a sota) que havia estat 
cobert per un teulat amb bigues de fusta i que té 
unes parets de 80 cm de gruix amb petites ober-
tures de ventilació, estructura que probablement 
tenia la funció de reduir la irradiació solar sobre 
la cúpula i per tant, moderar la temperatura inter-
na i allargar la conservació del glaç. Aquest pou 
era més petit que el de Begues, doncs feia 9,3m 
de diàmetre interior i 11m l’exterior, així com 10 
m d’alçada fi ns la cúpula. Sens dubte aquest pou 
permetia transportar glaç a la ciutat amb més ra-
pidesa que des de Begues, però probablement el 
glaç s’esgotava abans. A títol comparatiu, la mit-
jana anual de dies mínimes sota 0 ºC a Martorell 
(observatori comparable al emplaçament del pou 
de glaç de Corbera) en el període 1965-1973 fou 
de 24,1 dies/any (extrems de 9 i 42, aquest darrer 
corresponent al gèlid 1965), mentre que a Begues, 
en un període més càlid i proper (1993-2006) fou 
de 53,6 dies (extrems 20-117).5 

El Pou de glaç de Begues
Ubicació del pou

El pou de glaç de Begues podem dir que és l’únic 
que es coneix pròpiament dins del massís de Garraf 
(i òbviament dins de la Baronia d’Eramprunyà). La 
seva ubicació dins d’una conca interna i en un indret 
apartat, el fa diferent als anteriors. Tanmateix, com 
veurem la seva situació està molt ben estudiada: 

Es troba a 355 msm, just al punt més baix del 
pla de Begues, és a dir, abans del seu tancament 
a ponent. El punt coincideix amb la confl uència de 
la riera de Begues amb la de Santa Eulàlia, que és 
el darrer dels tributaris que drenen la plana i les 
muntanyes que encerclen el poliè, i és per tant, el 
punt on la riera pot recollir més aigua. 

El substrat de la riera en aquell tram és argilós i 
impermeable (gres vermell), de forma que l’aigua 
s’hi manté fàcilment, mentre que riera a baix el 
terreny és calcari, i donat que els processos càrs-
tics faciliten la ràpida fi ltració de l’aigua superfi -
cial, la riera queda seca.  

En ser aquest el sector on el pla té menor altitud, 
és on la inversió tèrmica creada per l’encerclament 
de les muntanyes produeix les glaçades més for-
tes i freqüents: -10 a -12 ºC no són excepcionals, 
i actualment (dades obs. INM de Begues, 1993-
2006) hi ha una mitjana anual de 53 dies de glaça-
da (marge 20 a 117 dies). De fet, sense necessitar 
recular a la petita edat del gel abans esmentada, 
molts beguetans encara recorden que quan a mi-
tjans del s XX els hiverns eren més freds i humits 
i ells eren petits, sovint jugaven a patinar sobre el 
glaç de la riera, que sense desgelar en tot l’hivern 
podia assolir gruixos de mig a un pam. Donat que 
en aquella època la riera duia aigua permanent 
des del Pèlag Gran (darrera l’Escorxador) fi ns el 
pèlag del Pou del Glaç, la pista de jocs feia quasi 

5 Dades Servei Meteorològic de Catalunya i INM

•

•

•

Figura 6. El Pou del Glaç de Begues als anys  1932-36 (Fotos Josep 

Oriol Argelaguet)

Figura 7. Mapa situació del Pou del Glaç de Begues

Figura 5. Pou de glaç de Corbera de Llobregat. A la dreta superior, i es-

querra inferior, vista interior de la cúpula (Foto: X.Parellada)
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2 km. És probablement d’aquest darrer pèlag d’on s’extreia el 
glaç, tot i que si no n’havia sufi cient podien trobar-ne més al 
Pèlag Gran.

El pou està tan sols uns 15m per sobre de la cota de la riera 
i a escassos 50m de distància de la mateixa, pel que el glaç 
era fàcil de pujar al pou. Aquest òbviament està situat al can-
tó obac de la riera per a evitar al màxim la irradiació solar. 
Actualment el pou està molt amagat dins d’un bosc espès i 
ombrívol, per sota la urbanització de Begues Parc, però a la 
fotografi a dels anys 30 de Josep Oriol Argelaguet s’observa 
un entorn més obert.

A part d’aquesta excel·lent situació microclimàtica i hidro-
geològica, el pou també es troba situat estratègicament arran 
del camí ral (de fet el camí passa entre la riera i el pou), pel 
que el transport del glaç cap el seu destí es podia fer amb 
rapidesa i comoditat. 

Sens dubte doncs aquest punt era el més favorable per a situar un 
pou de glaç al llarg de la «Via Mercadera», veritable corredor me-
diterrani medieval que comunicava Barcelona amb Vilafranca i Ta-
rragona passant per Sant Boi, Sant Climent, Begues i Olesa, i que 
també era camí de pelegrinatge a Sant Jaume seguint la carrerada 
de la Llacuna: d’Avinyonet cap a la Granada, Santa Coloma de Que-
ralt i Tàrrega (Rovira & Miralles 1999). Justament arrel de la impor-
tància d’aquest camí i per a ajudar als viatgers, l’any 1262 el baró 
Guillem de Cervelló va fer construir al seu redós l’Hospital medieval 
d’Olesa. 

•

•
Figura 8. Mapa de la inversió tèrmica del pla de 

Begues. En color gris pàl·lid la zona de glaçades 

habituals. La sageta indica la ubicació del pou de 

glaç (extret de Parellada & Sevillano 2013)  

Figura 9. Traçat del camí de Sant Jaume amb 

l’alternativa per Begues (Mapa d’en Xavier Sánchez.1

1 http://elmarge.blogspot.com.es/2012/03/el-cami-de-sant-jaume-
tambe-passava-per.html

Figura 10. Esquerra: L’hospital medieval de Cervelló a ’Olesa de Bonesvalls fou un dels clients del pou de glaç (Fotos extretes del 

llibre d’Olesa d’en Misser, Bisbat de Barcelona). Dreta: Mapa de la baronia d’Eramprunyà amb rel camí ral (Francesc Sànchez)  

i camí ral de Barcelona a Vilafranca al seu pas entre el pou de glaç i la riera als anys 30 (Foto cedida Sr Parés de arxiu C.Farràs)

X. Parellada i R. Sevillano, El Pou del Glaç de Begues, reminiscències d’una indústria ja extingida
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El fet que el microclima de Begues sigui molt més adequat als pous de glaç que el de les localitats 
de l’entorn del massís de Garraf abans esmentades, pensem que el convertia en un dels més segurs 
i potents de la zona. De fet, les seves dimensions són força extraordinàries.   

Comentaris sobre algunes possibles errades publicades

Virella (1989) esmenta al seu article que a Begues havia un segon pou 
de glaç, més petit que el que encara es conserva (d’uns 4 o 5 metres 
de diàmetre i només uns 3 de fondària a causa de la runa), que estava 
situat molt a prop del gran però més a prop de la riera que aquell, quasi 
en front del camí que baixava d’unes pistes de tennis (sens dubte les 
existents abans d’urbanitzar el carrer pou del Glaç, pel que el camí ha-
via de ser el que enllaçava Can Sadurní i Mas Trullols amb el camí ral), 
i adjunta una fotografi a de cada un dels dos pous feta l’any 1974. Sor-
prenentment, tot i que la data és prou recent, a Begues ningú no recorda 
l’existència de més d’un pou de glaç, pel que és possible que aquest 
altre pou del que ens parla en Virella no fos de glaç.

També volem advertir que al tan esmentat treball d’Aymamí 
(2000) sobre els pous de glaç i de neu de Catalunya, hi ha una erra-
da en descriure el de Begues, doncs diu que externament no-

més es veu la petita obertura superior (que hauria de tancar la cúpula) coberta amb una llo-
sa, i en mostra una fotografi a. Probablement ell anà a veure’l sol seguint referències i de 
ben segur que no el va trobar, sinó que es va confondre amb les restes d’un pou de per-
foració cobert que es va fer (sense èxit) per a dotar d’aigua la urbanització de Begues Parc.

Antiguitat del Pou del Glaç de Begues

La data de construcció del Pou del Glaç de Begues ens és totalment desconeguda, si bé segons els 
tècnics del Servei d’Arqueologia de la Generalitat, podria situar-se entre els segles XVI i XIX. De fet 
sembla que molts pous de la zona són del s. XVII, doncs segons Aymamí (2000) el de l’Arboç es va 
construir el 1617, el de Vilafranca el 1610 i el de Sant Sadurní el 1677, mentre que els de Gelida i 
Martorell sabem que ja eren existents l’any 1705 (Campmany 2014).

Donada la proximitat del Hospital d’Olesa de Bonesvalls (construït el s. XIII), a l’arxiu del qual hi ha 
documents que ens parlen de compra de gel de Begues de forma molt constant a l’estiu (Misser et al. 
1993), podria ser que fos anterior, però malauradament l’arxiu no conté documents anteriors a fi nals 
del s. XVIII i no ho podem esbrinar, i el mateix passa amb l’arxiu de l’hospital de la Santa Creu on és 
probable que també compressin«neu» de Begues. No hem pogut trobar cap esment al pou  i el comerç 
de neu a l’arxiu de la baronia ni al arxiu parroquial (ambdós molt antics) ni al arxiu històric munici-
pal. La recerca d’altres fonts (contractes d’arrendaments per part d’altres hospitals i hostals, Dietari 
Antic del Consell Barceloní, etc.) podria aportar informació, però per ara no l’hem pogut dur a terme.

Característiques del pou

El pou que encara es conserva és considerablement gran en relació a d’altres existents en altres 
comarques. De fet sembla que es troba entre els més grans de Catalunya. Té forma cilíndrica (com 
la majoria), i mesura 13 metres de diàmetre exterior (10,95 d‘interior) i 10 metres de profunditat, als 
quals s’hauria d’afegir l’altura de la cúpula desapareguda.

Està excavat en bona part en el subsòl rocós, i els murs, d’un metre i mig de gruix, estan construïts amb 
pedra i morter de calç. A la part alta, hi ha dues portelles per on es posaria i trauria el gel mitjançant 
una politja, i per on entraria també el personal que hi treballava. La porta del cantó est mesura 1,16 x 

2,30 m, i la del cantó oest 1,20 x 1,50 m. A la part alta de la cara sud, ha-
via una tercera obertura de petites dimensions i en forma de torba, que 
potser s’utilitzava per introduir-hi la palla i el boll amb que cobrien el gel.

A la part més baixa del pou, a la façana nord, havia una petita obertura 
tancada amb barrots de ferro, d’on sortia un clavegueró de desguàs que 
acabava en un pericó al costat de la riera. Aquest però va desaparèixer 
en algun dels arranjaments que s’ha fet del camí, doncs en Jaume Viñas 
recorda que als anys 50 encara hi era, mentre que l’obertura amb la 
reixa sembla coberta per la runa.

Aquests pous solien estar coberts per un sostre de volta (els pous de 
neu podien estar coberts amb fustes i vegetació), però en aquest és 
inexistent, probablement per haver-se ensorrat, doncs a la part supe-
rior del mur es pot observar l’inici de tancament del pendent interior. 

Figura 12. Esquema del pou del glaç fet per Jau-

me Viñas Ollé l’any 1995

Figura 11. Imatge errònia del pou de glaç de Begues
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Malgrat no sabem a què correspon, un escut de Begues de l’any 1834 mostra a més 
del clàssic pi i l’església, una construcció amb una cúpula que podria referir-se al pou 
de glaç. Una excavació superfi cial de la base del pou ha de permetre descobrir si hi 
ha restes enrunades de la cúpula.

Algunes dades sobre el seu funcionament

Segons la senyora Antònia Térmens havia sentit dir al seu sogre, el gel s’obtenia dels 
pèlags de la riera en els quals l’aigua estancada es gelava durant l’hivern. Actual-
ment els antics pèlags són inexistents, especialment arrel de les obres de «neteja» 
que es van fer amb maquinària pesada. De fet, el Pèlag Gran, que mantenia aigua 
permanentment i que es trobava darrera l’Escorxador, fou destruït a fi nals del s. XX, i 
actualment només es conserva aigua sota el pont del carrer Sitges.

Tanmateix, és molt possible que quan el Pou del Glaç encara funcionava, els encarregats 
del seu aprofi tament haguessin fet o modifi cat alguns pèlags per facilitar l’estancament 
d’aigua. En aquest sentit un xic més a baix, arran del camí ral, rajava la Fonteta, 
l’aigua de la qual omplia un pèlag on alguns beguetans recorden haver-se banyat.

Com ja hem dit del pou de glaç de Begues sabem que el gel es venia a l’Hospital 
d’Olesa, però també a Barcelona, on segons havia sentit la Sra. Antònia Térmens es 
destinava a hospitals i hotels.

El pou de Begues ja ha de fer més de 100 anys que es va clausurar, doncs la memòria 
històrica del seu ús ha desaparegut pràcticament del tot. De la gent gran consultada, 
només la senyora Antònia Térmens recorda haver sentit dir al seu sogre (Pau Esteve 
Sabater, que ara tindria més de cent anys i que fou l’administrador d’aquesta propietat 
del Sr. Borés), que segons ell havia sentit (però no vist), es treia gel dels pèlags de la 
riera, es guardava al pou del glaç tapat amb palla i boll, i es venia a hotels i hospitals de 
Barcelona. Això ens porta al darrer terç del segle XIX com a possible darrer ús del pou.

Un cop abandonat, el pou va servir de dipòsit de bestiar mort i fi ns i tot s’hi va llençar 
armament de la Guerra Civil, que va ser extret anys enrere.

El pou del glaç, objecte d’excursions

El Pou del Glaç havia estat lloc clàssic d’excursions i berenars per molts beguetans 
i estiuejants durant la primera meitat del segle XX. L’objectiu però no era el Pou del 
Glaç, sinó una deliciosa esplanada que havia a sota amb un pou d’aigua i una taula 
de pedra, i una mica més a vall la Fonteta i la «piscina» natural. Aquesta taula es-
tava acompanyada de dos bancs d’obra, dins dels quals havia uns armaris on s’hi 
guardaven plats i gots. L’aigua d’aquest pou es trobava molt fonda i era molt freda, 
fent les delícies dels qui a l’estiu s’hi acostaven. Per gaudir-ne però, calia demanar 
la clau a Cal Pau dels Bous. Malauradament, pou, taula, bancs i font fa anys que han 
desaparegut.

Figura 11. Amidament del Pou del Glaç 

per membres del Centre Excursionista de 

Begues el 2003 (Foto Rosa sevillano). A la 

dreta, carbó de l’exposició de l’any 2002 

«Dibuixos de l’espai rural» d’estudiants de 

l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 

Barcelona

Figura 14. Escut de Begues de 

l’any 1834 on a l’esquerra del Pi 

Gros apareix una construcció amb 

cúpula que podria correspondre al 

pou de glaç

Figura 15. La riera de Begues al 

seu pas pel Pou del Glaç el març 

del 2002. La podem considerar 

una de les darreres imatges de la 

riera amb aigua permanent, per-

què les obres d’arranjament pos-

terior l’han deixada ben seca (foto 

Rosa Sevillano)

X. Parellada i R. Sevillano, El Pou del Glaç de Begues, reminiscències d’una indústria ja extingida

Figura 13. Les grans dimensions del pou i el creixement de la vegetació al seu entorn impossibiliten fer una fotografi a com 

la dels anys 30. En aquestes fotografi es parcials fetes els anys 1980 (esquerra) i 2012 (dreta), s’observa com la vegetació 

l’envaeix progressivament (F. XParellada)
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VII Trobada de Centres d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà. L’aigua, el territori i les persones

Un element arquitectònic a conservar

El Pou del Glaç de Begues és un dels elements arquitectò-
nics més originals i interessants que tenim. Dins de Cata-
lunya és un dels més grans registrats, el que ens indica la 
importància que deuria tenir. Alhora és l’únic existent a la 
baronia  d’Eramprunyà i l’únic que es troba al interior del 
massís de Garraf. Tot i que la cúpula que el devia tapar ha 
desaparegut, l’estat de conservació és molt bo encara. Fàcil 
de visitar i en un entorn poc alterat (cenyint-nos al marge 
esquerra de la riera de Begues), la seva restauració i ade-
quació és perfectament factible, tal com ja estan fent altres 
municipis preocupats per la conservació del seu patrimoni 
(Santa Coloma de Queralt, Vacarisses, Calders, Solsona, etc).

Tot i que el Pla General d’Ordenació Urbana de Begues protegeix el Pou del Glaç i el seu entorn, tant el 
pou com l’entorn van ser amenaçats pel projecte de la fase 2 de la variant, però gràcies a la oposició 
ciutadana l’alternativa que l’afectava va ser desestimada. L’any 2013 l’ajuntament va iniciar els tràmits 
per declarar-lo BCIL, però va quedar aturat. Confi em que aquesta declaració es dugui a terme ben aviat.

Agraïments

El Centre d’Estudis Beguetans vol agrair a Antònia Térmens de Cal Pau dels Bous, a Josep Pañella de Cal 
Vidu i en Pau Pubill, els seus records i memòries sobre el Pou del Glaç; a Agnès Sánchez Oriol la cessió 
de les dues fotografi es fetes als anys 30 pel seu avi Josep Oriol Argelaguet; als membres del Centre 
Excursionista de Begues per oferir-se a baixar i mesurar el pou de glaç; a la Roser Viñas i Ramon Parés 
Farràs, per cedir-nos fotografi es antigues del pou i el seu entorn; a Jaume Viñas l’elaboració i cessió del 
croquis del pou així com la descripció de les seves característiques arquitectòniques; a ell mateix i a en 
Ramon Grau de Ca l’Esperança pels seus records de la riera i el pou entre els anys 30 i 50; a Víctor Mata 
per facilitar-nos l’antic escut municipal de Begues; a Mònica Herrero i Xavier Yzaguirre del Servei Meteo-
rològic de Catalunya i a Maria Grau, observadora del INM, per la cessió de dades climàtiques de Martorell 
i Begues respectivament; a Francesc Pasqual de Cervelló i a Dani Muixí, Xavier Gonzalez i família Gispert 
de la Palma de Cervelló, per ajudar-nos a aclarir dubtes sobre pous dubtosos; a Josep Campmany per 
aportar-nos documentació i animar-nos a actualitzar aquest treball; i a Magí Miret, arqueòleg del Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la informació i documentació aportada i pel seu 
paper en el salvament del pou enfront el projecte de variant. 
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Figura 14. Dues famílies 

d’estiuejants fent un be-

renar sota el Pou del Glaç 

els anys 20 i 30 respecti-

vament (fotos: Josep Pa-

rellada Atzeries i Josep 

Oriol Argelaguet)

Figura 15. Roser Viñas de cal Tòfol al Pou del Glaç cap a 

l’any 1962 (foto cedida per Roser Viñas). A la dreta, barana 

instal·lada recentment (foto  X.Parellada)


