FITXES
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ETNOGRÀFIC
VALLHONRAT

QUADERN D’ACTIVITATS PEL NENS I NENES
DEL CICLE PRIMÀRIA

Història del Museu Etnogràfic Vallhonrat
Situat a la masia on havia viscut la família Vallhonrat en el segle XVII,
neix a mitjans del segle XX, quan en Miquel Vallhonrat Brau s’inicia en el món del
col·leccionisme, recuperant i classificant peces familiars antigues i rebent aportacions d’amics
i clients, que entén que tenen un valor que les fa especials per completar el contingut de les
diferents sales.
Anys després, el seu fill Pere també s’interessa en la col·lecció i actualment és el conservador
del Museu, ajudat per les seves filles: l’Anna i la Núria, que donen continuïtat a la tasca de
conservació i divulgació d’aquesta important col·lecció d’art i cultura local.
El Museu guarda més de 9.000 peces exposades en les 8 sales que el formen i durant els
darrers anys, ha treballat per buscar la història de cadascuna i classificar-les.
El Museu també disposa d’un l’auditori, un espai de nova construcció, que permet gaudir
d’exposicions i altres actes culturals organitzats a la ciutat,, amb l’objectiu que el Museu, sigui
una porta d’entrada al coneixement del passat i que ajudi a entendre millor la història dels
avantpassats a través d’eines, objectes i oficis que s’expliquen en les visites guiades.

SALA D’ARMES
En aquesta sala s’hi troben armes que han format part de moltes batalles i que
aporten informació important de com han evolucionat en quant al disseny
i als materials. Hi ha peces d’artesania com: la pistola de roda,
fabricada a Alemanya al segle XVI, els trabucs tradicionals de les festes populars
i d’altres que s’amagaven elegantment en bastons.
Antigament pesaven molt les armes? Sabeu el perquè?
Coneixeu el nom d’aquestes armes?

Què és el que us ha cridat més l’atenció d’aquesta sala?

Us proposem que descriviu en veu alta, un personatge que
hagueu imaginat en aquesta sala i us atreviu a descriure’l,
a explicar-ne alguna història, a quina ciutat viu, on treballaria,
perquè penseu que portaria una arma.....

Sabeu d’on prové
el trabuc i quan el fan
servir a Rubí ?

SALA DELS INVENTS
Durant la historia de la humanitat, han existit molts objectes de grana utilitat, que descriuen
costums i feines com: telèfons, llanternes, càmeres de fotos,
cromos de xocolatines, planxes, llums, còmics… aquí en veureu una pila!
Sabríeu ordenar
aquests telèfons per
ordre de més antic a
més modern?

Penseu en alguns inconvenients i avantatges del seu ús.

Antigament, a l’interior de les xocolatines hi sortien cromos que la canalla col·leccionava.
Us atreviu a dibuixar el que us hagués agradat que us sortís a vosaltres?...

SALA DEL MOBILIARI
La sala té una col·lecció de cadires molt completa, però també hi exposa mobles de
diferents cultures i objectes diversos que decoraven les cases: baguls de núvia,
tocadors, maletes de viatge, miralls, gibrelles, llits i fins i tot, escriptoris amb
compartiments secrets…
Sabríeu dir a quina persona penseu que pertanyen aquestes cadires?

Durant el segle XIX, les persones viatjaven amb maletes molt
pesants, voluminoses i no tenien rodes per traslladar-les amb
tanta facilitat com avui dia. Com s’ho feien?, quin transporta
utilitzaven?, era còmode viatjar-hi?, a quin lloc es guardava?.

Sabeu què son aquests objectes, com s’utilitzaven i
per què servien?

QUÈ ÉS EL
QUE MÉS I EL
QUE MENYS
us HA
AGRADAT
D’AQUESTA
SALA?

SALA DEL CELLER
Quan s’obre la porta al passat d’aquesta sala, es
troben portadores, ampolles, bótes i tota mena
d’objectes que tenen relació directa amb la vinya.
A més, vint-i-cinc oficis hi son representats amb les
eines tradicionals i també guarda una espectacular
col·lecció de panys i claus d’antigues masies.

Sabeu el nom, què son i
perquè serveixen aquests
dos objectes?

PODEU RECORDAR
EL NOM D’ALGUNS OFICIS?

Us proposem que poseu imaginació i dibuixeu una etiqueta per una ampolla de vi

Sala arqueología
A les diferents vitrines s’hi exposen fòssils, escultures
africanes i sud-americanes, objectes quotidians dels
avantpassats i els dos bustos de les figures que
antigament presidien la façana del Casino Espanyol.

Podeu ajudar al professor, a resoldre a quins éssers
vius pertanyen aquests fòssils que ha trobat?

Com que no em puc moure, podeu buscar a la sopa de lletres, les paraules:
bustos, escultura, fòssil, museu i vitrina?

