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Els aparells elèctrics són invents moderns que ens faciliten molt el 
dia a dia, però no sempre han existit. Antigament altres 
construccions fetes amb enginy i utilitzant la natura van servir per 
resoldre les mateixes necessitats d’homes i de dones. Aquest és el 
cas dels pous de glaç o de gel: les neveres del passat!

A Cubells hi ha constància que al segle XV ja existia el Pou de Glaç. 
Està situat a la part alta del poble perquè és un lloc menys calorós i 
més fresc. És una gran construcció de pedra, de forma circular i poc 
visible a l’exterior, ja que està excavada sota terra. 

Per entrar al pou hi ha dues portes. Una és molt petita i és per on hi 
accedien les persones que hi treballaven i per on s’hi ficava i se’n 
treia el gel. L’altra és una obertura a la part de dalt que s’utilitzava 
per a treure’n el gel quan la porta d’entrada estava tapada. 

El gel s’aconseguia principalment de la neu. Els treballadors la 
portaven al pou, la dipositaven en un cabàs i la baixaven a l’interior 
mitjançant una politja. Després premsaven la neu amb una pala per 
a convertir-la en gel i la  cobrien amb palla, o altres materials, de 
manera que formaven capes de gel del mateix gruix. Així el gel es 
conservava durant mesos.

Quan la població el necessitava, per a usos mèdics o per conservar 
els aliments, els treballadors serraven els blocs de gel dins del pou 
i els transportaven amb cavalls a la nit per evitar que es fonguessin.

Si t’agradaria entrar en una nevera antiga, vine a Cubells i visita el 
Pou de Glaç!
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