
LA POUA DE GLAÇ DE CAN REVITLLAT 

Fins  al  segle  XVI  la  neu  i  el  glaç  eren  articles  de  luxe  però  als 
segles XVII, XVIII i XIX passa a ser un article de primera necessitat 
a la població catalana. En aquells temps no tenien la tecnologia que 
tenim  ara  per  fabricar  gel  artificialment  i  per  aconseguirlo  calia 
emmagatzemar  i  conservar  el  que  es  produïa  naturalment  en  les 
basses i les rieres a l’hivern. La producció de gel natural al Moianès 
i,  en  particular,  a  Castellterçol  fou  importantíssima;  hi  ha  qui  creu 
que hi podien haver hagut fins a 30 poues de glaç dintre del terme 
municipal. 
La poua de can Revitllat es troba en molt bon estat de conservació. 
Visitantla  i  observantla  ens  permetrà  conèixer  com  eren 
construïdes la majoria de poues de glaç de la nostra comarca. 

1 Fixa’t en el mapa. Hi figuren les poues de glaç més importants 
que  podem  trobar  pels  volts  de  Castellterçol.  La  majoria  es 
troben situades al nord del municipi, al costat de les rieres de 
Fonstcalents, la Fàbrega, les Canals i el torrent Mal; aquestes 
aigües  agafen  la  direcció  oest  i  van  a  desembocar  al 
Llobregat.  Al  sud  hi  ha  algunes  poues  seguint  el  torrent  del 
Castell  i  la  riera  de Sant Quirze  que  prenen  la  direcció  est  i 
van a parar al Besós. 

a) Pinta de color vermell les poues que marca el mapa. 
b) Ressegueix  de  color  blau  les  rieres  i  els  torrents  més 

importants del terme de Castellterçol 
c)  Encercle de color verd la poua de Can Revitllat 
d) Omple el següent requadre 

Poues  situades  a  les  rieres  de 
Fontscalents,  la  Fàbrega,  les 
Canals i el torrent Mal 

Poues situades al llarg del torrent 
del  Castell  i  la  riera  de  Sant 
Quirze



2 Observa  i  descriu  com  està  construïda  (materials,  mida, 
obertures, forma exterior, etc.) 

3 Descriu el lloc on està situada 

4 Anem  a  prendre  les  mesures  de  la  poua.  Necessitaràs  un 
cordill  que  faci  15 metres,  a  cada metre  cal  enganxarhi  un 
tros  de  cinta adhesiva  de  color  amb  la  inscripció  de  la mida 
corresponent. 

DIÀMETRE DE LA BASE 

D’un  a  un,  traieu  el  cap  per  l’obertura  més  assequible  i  mireu  a 
l’interior. 

a) Quina forma té la base de la poua? _____________________ 

b) Hi  ha  més  part  de  poua  sota  terra  o  a  l’exterior? 
_______________________ 

c)  Lliga una pedra al principi del cordill  i, pel costat de  la poua, 
sobre el camp, mesura quan fa el diàmetre de la base 

Diàmetre de la base  ___________________ 

ALÇADA 

Ficant el cordill amb la pedra pel forat de la obertura més assequible 
deixeulo anar caient fins que toqui el fons.



a) Fondària de de l’obertura fins el fons __________________ 

Tira la pedra amb el cordill, per la banda de fora, al punt més alt de 
la poua i mesureu quan fa des de dalt fins a la base de l’obertura. 

b) Distància des de l’obertura al sostre __________________ 

Finalment calculeu el total de la fondària de la poua 

+ 
____________ 

OBERTURES 

a) Nombre d’obertures ____________ 

b) Encercla l’orientació de les obertures:      EW , NS 

c) Mesura quan fan les obertures 

. Alçada _________ 

. Amplada _________ 

5 Fes dos dibuixos. Un, al natural, observant la part visible de la 
poua i un altre imaginant la totalitat de la construcció 

Vista exterior  Poua, en realitat



6 El glaç era tallat en blocs regulars a la mateixa riera glaçada o 
en  basses  artificials  i  col∙locat  a  l’interior  de  la  poua.  Les 
diferents capes de gel se separaven amb serradures, escorça, 
brancatge,  etc.  A  l’estiu  els  traginers  transportaven  el  gel  a 
Barcelona, sempre de nit   perquè no es  fongués el gel,  amb 
caravanes  de  mules  i  matxos  que  portaven  les  sàrries  ben 
carregades. 

Pensa  quines  utilitats  devia  tenir  el  gel  en  aquella  època 
(són les mateixes que en  l’actualitat amb l’única diferència 
que ara utilitzem gel fabricat artificialment) 

7) El negoci del gel  fabricat naturalment va desaparèixer  totalment 
en  els primers  anys del  segle XX.  Imagina’t  quines devien  ser  les 
causes.


