
LES PECES DEL
MUSEU

MUNICIPAL
SURTEN A

GAUDIR DE LA
FESTA MAJOR

AJUDA'NS A TROBAR-LES PELS
COMERÇOS I COMPLETA LA

COL·LECCIÓ

Retalla la butlleta i entrega-la a la Biblioteca, al Nexe

jove, a l'àrea de Cultura o a l'Ajuntament i entraràs

al sorteig de molts premis. El 28-07-2021 realitzarem

el sorteig i contactarem amb vosaltres en cas de ser

els guanyadors o guanyadores.

Nom:

Telèfon:

PREMIS

5 Abonaments d'estiu a la

Piscina Municipal

Visita a la Casa-Museu les

Cases de Matamargó + dinar al

Restaurant Roquerols (per a 4

persones) cortesia del Consell

Comarcal del Bages



Alguns dels objectes del Museu han sortit a

gaudir de la Festa Major!

Busca'ls repartits pels comerços de Sant Fruitós i

quan en trobis un, entra a l'establiment, demana

el teu adhesiu i endevina a quina casella l'has de

posar. Ho sabràs si llegeixes amb atenció la

descripció de cada objecte. 

Completa la col·lecció i entrega la butlleta del

final a les bústies que trobaràs al Nexe Jove, a 

 la Biblioteca o a l'Ajuntament. Tens temps fins el

dilluns 26 de juliol. El dimecres 28 realitzarem el

sorteig i  contactarem amb els afortunats o

afortunades. Per recollir el premi haureu de

portar la butlleta complerta. 

Sort a totes i tots!

INSTRUCCIONS

Popularment se'l coneix amb el nom de

"xixonera" i servia per evitar que els mes petits

es donessin cops al cap.

Avui en dia sempre el portem a sobre i el fem

servir per tot menys pel que es va concebre.
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Pels dies assenyalats els homes vestien camisa i

les dones una peça ampla o bufada amb

mànigues i generalment cordada al davant.

A banda de fer-hi l'allioli també hi picaven les

medicines, herbes o ungüents per fer cures  o

infusions. Aquest és de granit blanc.

S'hi abocava la barreja d'ous, farina, sucre i

mantega, però si sou mes llaminers, també hi

podeu afegir xocolata o nata. 

Ens podríem allisar o arrissar el cabell i el bigoti,

però hauríem de vigilar a no cremar-nos perquè

s'escalfaven directament al foc. 4

https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0niga_(indument%C3%A0ria)


En Ferran Adrià els utilitzava per fer escumes 

 però aquest s'utilitzava per afegir carbonat de

sodi (les bombolles) a begudes i còctels.

En aquest de plata s'hi guardaven els petits

tresors  i les joies més valuoses.

Recipient per a cuinar, tancat hermèticament 

 obtenint més rapidesa en la cocció dels

aliments.

A banda de convertir fibres tèxtils en fils,

també servia per fer adormir princeses de

contes.
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Carbonat_de_sodi


No sabem si allisa la roba per l'escalfor o pel

que realment pesa, doncs és de ferro colat. 

La feien servir els barbers pels rasurats més

exigents. Aquesta és d'origen alemany.  

Els que existeixen avui en dia acostumen a ser

vermells i més grans. Ens ajuden a eliminar el

foc. 

Crema de verdura, gaspatxo o sopa de peix.

Fredes o calentes, totes hi tenen cabuda. 
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Mil·lilitres o centilitres? En el sector de la

química és important no confondre'ls i usar les

eines adequades.  

Abans de l'existència de la televisió, era un

dels principals aparells de les llars i gairebé la

única font d'informació que es tenia. 

 Són els avis de les cintes de casset, els besavis

dels CD i els rebesavis del Spotyfy.  

Per a dominar-la a la perfecció havies de fer

cursets de mecanografia. 
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De bronze i dues dimensions servien per a

picar a la perfecció els remeis o substancies

curatives.

Eina agrícola que s'utilitza per tallar o segar

l'herba. En desús arrel de la industrialització.

Per poder-lo afilar cal girar i girar la

manovella!

S'hi podien posar les flors acabades de collir o

les herbes remeieres que ajudaven a sanar.
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Nova Clínica dental Sant Fruitós

Nou Celler

Econaturalis Factory

Mapfre assegurances

Pastisseria Dani

Perruqueria Neus

La Flor del Pirineu

Silhouet

Estem de Festa

Farmàcia Calduch

Farmàcia Vilardell Vilà

 

Farmàcia Canal

Olga perruquera

Benet Prat Joiers

Social Lovers Space

La Mar de Bo

Petro Pintó

Mitja mitjó

Antonia Moda

Nexe Jove

Biblioteca pública

Museu Municipal

 

Protecció de dades. Us informem que les dades personals facilitades en
aquest formulari seran tractades per l'Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages amb l'única finalitat de respondre-hi i valorar-ne el resultat, amb el
vostre consentiment i en compliment d'una missió efectuada en interès
públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu
legal, i es conservaran d'acord amb la política de gestió documental de
l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Podeu exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades a la
Seu electrònica i presencialment o per correu postal al Registre General
de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

ESTABLIMENTS
COL·LABORADORS


