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La Casa Museu “Les Casas de Matamargó” és  un 

espai cultural integrat en una gran casa pairal del S.XIV 

situada al sud del Solsonès (Pinós).   

 

Descobriu la història passejant per 15 espais d’exposició 

que us portaran als segles XVIII i XIX.  

Viviu els relats de la seva gent, observeu el patrimoni que 

se’n conserva i sentiu la natura que l’envolta. Una 

experiència per endinsar-se a Les Casas de Matamargó. 
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OBJECTIUS 

L’objectiu del projecte cultural és que els escolars sentin que està entrant a una altra època i experimentin les vivències de les persones 

que habitaven en aquesta imponent finca.   

La visita permet conèixer: 

- Les característiques d’una comarca plena de masies aïllades.  

- El concepte d’autosuficiència. 

- L’evolució de l’agricultura al llarg dels segles.  

- Els diversos oficis antics (fuster, ferrador, teuler, apicultor ...). 

- La vida social i familiar en un context rural. 

- La cultura popular a partir del material històric recopilat. 

- El respecte a la natura i al medi ambient. 

 

QUÈ OFERIM ALS CENTRES EDUCATIUS? 

Una visita guiada per a tots els espais de la casa-museu adaptada a l’edat i necessitats específiques de cada grup. La visita bàsica 

té una durada de 90 minuts, recorrent les 15 sales d’exposició distribuïdes en les diverses construccions de la casa pairal i el seu 

entorn. El guia explica el contingut a partir d’anècdotes i històries passades, fent una visita dinàmica i divertida.  

Segons l’edat dels visitants, us proposem fer la visita bàsica en format teatralitzat, on els guies es transformen en personatges 

vinguts del S.XVIII que vivien i treballaven a la casa (la mestressa, la masovera, el ferrer ...) 
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VISITA BÁSICA: 90 minuts  

Preu: 8€/alumne. A partir de 40 alumnes: 7€/alumne 

(IVA inclòs) 

 

 

 

 

VISITA TOT EL DIA 

10:00 Arribada, presentació i esmorzar 

10:30 Visita guiada 

12:00 Activitat o taller complementari  

13:30 Dinar zona pícnic 

14:30 Activitat o taller complementari 

Preu: 14€/alumne. A partir de 40 

alumnes: 13€/alumne  

(IVA inclòs) 

 

Per complementar la visita bàsica oferim diversos TALLERS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:  

-  Taller de fer coca de vidre o galetes al forn original de pa 

-  Recol·lecció de plantes aromàtiques per fer ungüents. 

-  Recol·lecció d’olives i premsada (Segons temporada) 

-  Xafar raïm per fer most (Segons temporada) 

-  Joc de descoberta de la masia (enigmes...) 

-  Taller de jocs a la natura i de descobriment 

 

OPCIONS I PREUS: 

 

 

 

 

 

  

 

VISITA MIG DIA 

10:00 Arribada, presentació i esmorzar 

10:30 Visita guiada 

12:00 Activitat o taller complementari 

13:30 Dinar zona pícnic 

Preu: 11€/alumne. A partir de 40 alumnes: 10€/alumne 

(IVA inclòs) 

 



Proposta pedagògica 2018-2019 

 
 

Les Casas de Matamargó 

Espais que es mostren:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PREMSA (1842) 

En aquest espai hi trobem la premsa del 

vi, una de les més grans de Catalunya i 

el molí de l’oli.  Hi accedim per l’interior 

d’unes grans tines.  

 

EL FORN DE PA 

Al segle XVIII, el 

pa era un aliment 

bàsic i era 

imprescindible 

disposar d’un 

gran forn de pa. 

Actualment, 

segueix en 

funcionament. 

 

LA FERRERIA I LA 

FUSTERIA 

El mestre ferrer i el mestre 

fuster tenien el seu propi 

espai de treball. Es 

representen ambdós oficis 

en exposicions diferents. 

 

 

EXPOSICIÓ DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA ANTIGA 

L’agricultura ha estat la principal dedicació de la família 

Casas. Aquest espai mostra la seva evolució. 

 

 

LA MATANÇA I EL REBOST 

Un espai tan emblemàtic com és el rebost, mostra 

un recull dels instruments emprats en la matança 

del porc.  

 

L’ENTRADA A LA CASA PAIRAL 

La sala principal de la planta baixa de la casa pairal i per on s’accedia 

a les altres plantes. S’hi mostra objectes quotidians i vinculats a la vida 

familiar. 

 

 

SALA D’EXPOSICIÓ I DOCUMENTACIÓ 

Es mostren manuscrits, documents oficials, 

objectes religiosos i de culte i relíquies 

conservades al llargs dels segles. 

 

 

EL BALUARD 

Plaça emmurallada 

que li dóna entrada 

tres portals. Amaga 

antigues històries i 

vivències dels seus 

habitants. 
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L’EMBOTELLADOR 

Les Casas de Matamargó va produir des del 1903 l’aigua l’Alzina. Aquesta 

era una aigua minero-medicinal que s’embotellava i etiquetava a la masia. 

Es mostra l’embotellador en el seu espai original, des d’on es distribuïa 

l’aigua a arreu del país.  

 

 

L’ESTABLE, EL 

CORRAL I ELS 

GUARNIMENTS 

Espais originals 

dedicat als animals. Es 

mostren els 

guarniments, tant de 

treball com de festa. 

 

 

EL FORN D’OBRA 

Construcció exterior de pedra que es manté 

intacta. El mestre teuler i els seus ajudants 

coïen els maons, teules i rajoles, fets amb 

motllos, al forn d’obra per a fer les 

construccions de la finca.  

 

 

LA CAPELLA (1598) 

Presidida per l’altar barroc de la MdD dels Àngels 

(1847), obra de Josep Pujol, que conté les relíquies de 

Santa Terència. Té accés des de l’interior de la casa, fet 

poc habitual per requerir autorització especial de Roma. 

La petita capella amaga grans històries familiars. 

 

 
L’APICULTURA 

ANTIGA 

La mel sempre ha estat 

un aliment essencial. 

L’espai mostra 

l’evolució en la  

recol·lecció de la  mel i 

el paper de  l’apicultor. 

  

 

L’EINER 

Espai on s’hi guarden 

tots els estris que 

s’utilitzaven a l’hort, 

al camp i a la vinya. 

La majoria d’aquestes 

eines eren fetes pels 

treballadors a la 

pròpia finca. 
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HORARIS DE VISITA:  

De dilluns a diumenge en l’horari que es concreti. Les visites sempre han de ser 

concertades. 

ESPAIS:  

Es disposa de zona de pícnic per a esmorzar i/o dinar  a disposició de l’escola. 

 

ACTIVITATS I ESPAIS PROPERS:  

Mines de sal de Cardona, Zoo dels Pirineus, Salí de Cambrils, Santuari del Miracle, Centre geogràfic de Catalunya, Torre de 

Vallferosa, Castell de Cardona, Oli Migjorn, Retaule barroc de Sant Pere de Matamargó.  

CASES DE COLÒNIES:   

La Carral (a 10 minuts), Can Joval (a 20 minuts) i Can Bajona (a 20 minuts) 

SITUACIÓ:  

Les Casas de Matamargó està situat a Pinós (Solsonès), es troba a 25 minuts de Manresa, 

Solsona i Calaf. 

Les Casas de Matamargó 25287 Pinós (Lleida)   

Latitud: 41.856314 Longitud: 1.610645 
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INFORMACIÓ I RESERVES 

Per a més informació, contacteu amb nosaltres: 

 

 

CASA-MUSEU  

Les Casas de Matamargó 

 

973.47.32.13 / 606.43.66.66      

www.lescasas.com  

info@lescasas.com 

 

 

 

  Casa Museu – Les Casas de Matamargó 

lescasasdematamargo 

@Casas_Matamargo 
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