
La sala 1:  “L’EVOLUCIO DE L’UNIVERS I DEL MÓN ”  

Ens obligarà a fer esforços mentals per comprendre les distàncies en el 

temps comparant-les amb les de l’espai, comparant la diferència que hi ha 

entre fa 15 mil milions d’anys i 5 milions en el temps i el mateix en l’espai, 

mentre naixia el nostre sistema solar i el nostre planeta. 

Primer l’origen de la vida amb les primeres cèl·lules vives, després foren 

les plantes sense fulles ni flors, fa 3 mil milions d’anys. 

Es poblen els fons dels mars amb invertebrats marins que ens en parlen els 

fòssils. 

La vida s’estén per la terra, Amfibis, Insectes, Rèptils, Dinosaures, les Aus, 

els Mamífers, Primats i per fi l’Home Sapients Sapients, fundador de les 

Civilitzacions, Imperis i Ciutats; Lloc d’origen: Àfrica. Color: Negre. 

 

La sala  2 “LES PETJADES DE L’HOME” per les seves obres els 

coneixereu. Naixen els oficis desenvolupats a l’aire lliure. Primer per la 

seva defensa, doncs l’home es el més indefens de tots els animals que 

existeixen, segon per sustentar-se menjant herbes i animals morts, fins que 

aprèn a caçar-los. Es fa Pescador, Caçador, Pastor, Xollador, Formatger, 

Agricultor, Sembrador, Segador, etc..., el que obliga a inventar eines per 

aquests oficis, que utilitzà durant generacions. 

 

La Sala 3 “NEIXEN POBLES I CIUTATS”  continua inventant eines per 

oficis que es desenvolupen en les seves cases, que ha construït amb les 

seves pròpies mans, primer amb canyes i altres vegetals, després amb fang, 

pedres, maons i teules. 

La descoberta dels metalls dona un gran impuls a les eines de tall pel 

exèrcit i d’us diari,  Ganivets, Serrallers, Llauners, Calderers, etc...  

Per guardar l’aigua neix el Terrissaire. Per seure el Cadiraire, el Sargaire, 

els Fusters, Boters, Carreters, Traginaries, Forners, Vinaters, etc... 

 

La Sala  4 “LA LLAR” amb tot el que l’home i la dona l’han confortat. 

La Llum, el Foc, el Tupiner, les Bugaderes, el Vidre, el Menjador, l’ 

Habitació, l’Escriptura, Jocs d’infància, el Saboner, el Matador de porcs, el 

Barber, Primers vestimentes amb pells, els Teixits vegetals, el Sembradors 

de cànem i de lli, les Filadores, el Teixidor, la Roba, les Puntaires, les 

Brodadores, les Modistes, els Sastres i les Planxadores. 

 

 

 

 

 

 

 



La Sala  5 “ EL MOLÍ FARINER ” El nostre molí fariner com 

homenatge al seu promotor Alexandre Capdevila Montull. Repassa 

l’història dels antics molins, de Vaivé, els Rotatius i la vida del Moliner 

cuidador del Molí fariner. 

 

 

La Sala  6 “ EL MOLÍ D’OLI ” Tal com quedà després de les últimes 

activitats, tancat per la gelada, que matà les oliveres del nostre terme. 

 

 


