Pou de glaç de les Illes
Olesa de Montserrat
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Baix Llobregat
A la propietat del mas les Illes
Ctra. C-55: sortida al polígon de la Flora. Camí en direcció N-W, a la
finca mas Illes
87

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.54728
1.87724
406359
4600122

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:

08147-140
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVI-XVII
Dolent
Cobert per la vegetació, en semi-ruïna.
Física
Recinte tancat
Sí: IPIC 11.1.10 141

Restringit
Sense ús
Privada
35002202700DF00B
08146A00800035

Fitxes associades:
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Mas de les Illes (cases noves)
Mas de les Illes

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Jordi Piñero Subirana
dj., 24/11/2011 - 01:00

Descripció
Pou de glaç de dimensions força importants. Està situat a la partida de les Illes, uns 100 metres a l'oest del
mas, en un terreny en pendent cobert per la vegetació. En queda la meitat de la construcció, que ha estat
destruïda per les riuades a causa de la seva proximitat amb el Llobregat. L'estructura és de planta circular,
de 6,5 metres de diàmetre per 7 d'alçada, i conserva la meitat de la volta de la coberta.Abans d'habilitar-s'hi
un camí, no fa gaire, estava totalment cobert per la vegetació i era pràcticament invisible.

Història
No es sap amb certesa el moment de construcció d'aquest pou, però al segle XVIII no n'hi havia cap. Per
tant, és anterior o bé posterior a aquest segle. El fet que durant el segle XIX no hi hagi cap notícia d'aquest
pou fa pensar que podria ser dels segles XVI-XVII i que va ser destruït per una riuada.
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