


























 







       









    









situació E: 1/50.000 din a-3 emplaçament E: 1/20.000 din a-3

topogràfic E: 1/5.000 din a-3 ortofotomapa E: 1/5.000 din a-3

Ajuntament de Siurana (Alt Empordà)

referència cadastral:

planejament vigent:

titularitat:

qualificació urbanística:

coordenades:

classificació del sòl:

ortofotomapa 1/2.500 din a-3

UTM 31N (ED50) E (x) 500.505,9 m - N (y) 4.674.282,7 m

17057A001001560000RB

privada

POUM de Siurana

24 - d'interès ecològic i paisatgístic

SNU - sòl no urbanitzable

P-15

foto del pou de glaç cobert de terres, mirant cap a l'estany Púdol

Pou de Glaç

catàleg de béns a protegir

de l'Estany Púdol

aproximació del pou de glaç cobert de terresfoto del pou de glaç cobert de terres, mirant cap a l'estany Púdol

LOCALITZACIÓ

A la vora del mas Fideuer, a uns cinc-cents metres de la carretera C-31,

accessible des de camins de terra en bon estat, l'un anomenat en

cartografia de l'Institut Cartogràfic de Catalunya camí de les Campasses,

l'altre el camí de Mas Fideuer, penjant de la carretera GIV-6218.

DESCRIPCIÓ

Com indica el seu nom, era a tocar l'estany -estany que en alguns

documents antics és anomenat del Pou Glaçat. També havia estat conegut

com el pou d'en Gorgot, pel fet de ser propietat dels Gorgot, família

d'hisendats que residien a Figueres. Tot això segons el que descriuen

Antoni Egea i David Pujol en el seu llibre Siurana d'Empordà, de la

col.lecció Quaderns de la Revista de Girona editat l'any 1998. També

s'apunta que no en resta cap vestigi d'aquest element.

Actualment, tal i com es veu en les fotografies adjuntes, no és visible cap

resta d'aquest element, no podent-lo, en conseqüència, descriure

completament.

Des de molt antic, l'home s'ha servit de la neu i del glaç natural per a

conservar els aliments i guarir malalties. Aquesta utilització del glaç i de la

neu és coneguda i documentada d'ençà del segon mill.leni aC a les

civilitzacions del Pròxim Orient, però el consum generalitzat de glaç

natural no es produí a Catalunya fins a la segona meitat del segle XVI.

L'ús del glaç es mantingué fins a la introducció progressiva del gel

artificial, a final del segle XIX.

Primer calia estancar l'aigua en basses perquè es pogués glaçar. Sovint

s'aprofitava la bassa d'un molí proper o se'n construïen a posta i s'hi

portava l'aigua per mitjà d'un rec. Un cop les basses eren gelades

començaven els treballs de tallar el gel, traslladar-lo i empouar-lo.

D'aquesta manera ja es tenia a punt per quan es necessités.

JUSTIFICACIÓ PER A LA SEVA CATALOGACIÓ

Tot i no trobar-se inclós en cap catalogació anterior a l'elaboració d'aquest

POUM, trobem correcta la seva inclusió en aquesta catalogació per raons

dels seus valors propis arquitectònics i culturals, entenent-lo com a bè

immoble singular i de conjunt.

GRAU DE PROTECCIÓ

Queda inclòs dins la categoria de bè d'interès local amb un grau de

protecció mig.

TIPUS D'INTERVENCIONS O ACTUACIONS POSSIBLES

Actualment es troba soterrat però, de totes maneres, cal preservar el

caràcter original de l'element i no desvirtuar-ne les seves característiques.

S'admeten obres de consolidació, conservació i millora sense alterar de

manera substancial la imatge i característiques de l'element, si alguna

vegada es posa al descobert.

El projecte d'obres haurà d'incloure un estudi arqueològic per a que els

Serveis de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya puguin determinar la

idoneïtat o no de les obres plantejades.

Durant les obres es procedirà a fer un seguiment arqueològic per tècnics

competents en la matèria.

OBSERVACIONS

En l'Arxiu Històric de Girona - Protocols notarials de Figueres, Vol. 897,

pàgs. 304V-306R, any 1681, es troba un Contracte d'arrendament

d'aquest pou de glaç de Josep Gorgot a Pere Fàbrega i Josep Mariner.


