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Espantaocells 

Pagès segant amb una dalla Segadora tirada per un cavall 

Màquina de batre Pallers 

Pilars de blat de moro 



Arròs    

Preparant un camp d’arròs,  
 

Sembrant planters d’arròs 
 

Arrencant el planter 
 

Recollint les garbes de l’arròs 

         Plantació d’arròs 
 

Birbant les males herbes 
de l’arrossar 

Tirant el guano  
 

Segant un camp d’arròs 
 

Apilant l’arròs 
 

Ventant l’arròs 
 

Encapsant l’arròs net 
 



Procés de la batuda   
 

Sega amb un volant 
 

Carregant les garbes per dur-
les a l’era 
 

Passant el corró per fer caure el gra  
 

Fent el paller 
 

Netejant la batuda 
 

Tirant el pallús al vent  
 

Ventant el coll de la batuda 
 

Netejant el gra amb una ventadora 
 

Ensacant el gra 
 

Garbellant les restes de la batuda 
 



 
 
 

El regadiu 
 

 
 

camp tomaqueres camp escaroles camp mongetes 



  Feines i eines   

Arada giratòria 

                Pagès cristallant 

      Arada d’orellons 

Passant el corró 
 

Collar o collera d’un cavall 
 

Sega amb dalla 
 

Preparant la terra per 
plantar l’arròs 



       Verdures i hortalisses 
 
 
 
 
      

Carregant mongetes 
 

Sembra de mongetes 
 

Camp de faves 
 

Preparant la collita d’enciam 
 

Collita d’enciam 
 

Carregant enciams per a l’exportació 

Enciam francès 
o trocadero 

Enciam llarg 
 

Enciam maravilla 



  

Collita de patates, cap als anys vint 

Jornalers menjant en un camp 
d’escarxofes, cap al 1935 

Collint escarxofes 
 

Caixa d’escarxofes 
 

Encaixant escarxofes 
 



fruites 

  
     
 
 
 
 
 

 
 
 

   

Ensofrant un camp de melons Sulfatant un camp de melons 

Carregant un carro de melons Born, anys cinquanta  
 

Venda de melons al born 
 



Nen, 1940 
 

Recordatori de 
naixement, 1943 
 

Bressol de fusta 
 

Cavallets de cartró, 
anys cinquanta 
 

Nena amb un tumilet 
cap al 1930 
 

Nens jugant a finals dels anys quaranta 
 

Diploma  de la 
primera comunió, 
any 1916 

Recordatori de la 
confirmació, 1950 
 

Adolescent 
 

Nois a la platja, anys 
cinquanta 

Jove fent el 
servei militar 
cap al 1925 

Retrat de casament,  
a començaments del 
segle XX  
 

Retrat de 
casament, 1932 
 

Cerimònia religiosa de 
casament, al Modern, cap 
als anys quaranta 
 

Pots de farmàcia 
 Àvia sargint a la 

porta de casa seva 
Funerals pel Dr. Pujol el 
16 de juliol de 1944 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

Nens agafant aigua 
de la font del c. Arús, 
any 1949 
 

Nens omplint un 
càntir, any 1947 
 

Dona que va a buscar 
aigua a la font de l’Av. 
Verge Montserrat, 1948 
 

Dones al pou del c. 
Arús a finals dels 
anys quaranta 

Nen bevent aigua de 
la font de l’av. Verge 
Montserrat, finals 
anys quaranta 
 

Parades de fruites i verdures, 
mercat municipal, anys 
quaranta 
 

Mercat municipal,  parada 
de carn, anys quaranta 
 
 

Pastera 
 

Oques al c. Arús 
a finals dels 
anys quaranta 
 

Forners, anys quaranta 
 

Galliner al pati d’una casa, 
any 1965 
 

Biberons de 
començaments 
del s. XX 
 

Mercat setmanal 
a la pl. de la Vila 
a finals dels anys 
quaranta 
 



Ca l’Alaio 
 

Can Bou 
 

Cal Monjo 
 

Can Peixo Vell 
 

Can Comas 
 

Finestral i rellotge de sol 
d’una masia 
 

Interruptor 
elèctric d’una 
casa 

Interior masia cal Catxucà 
 

Cuina de cal Catxucà 
 

Cuina de la masia 
can Pau Janet 
 

Dones preparant el 
menjar al c. Arús a finals 
dels anys quaranta 
 

Cuina de cal Peret 
d’en Serra 
 

Llar de foc de cal Carlets 
 

Dona a la cuina, anys 
quaranta 
 

Cuina d’una masia l’any 1935 Dona dins la campana de 
la llar de foc de la cuina 
 

Primer pis d’una masia 
 



 

 

 

 

 

 

 

Camí de l’escola, 1948 
 

Foto escolar, curs 1948-1949 
 

Nenes de l’escola de la 
senyora Elisa cap al 1920 
 

Alumnes de la mestra Elisa 
Aguilera cap al 1920 
 

Nens del curs 1930-1931 
a l’escola de les monges 
 



 

Grup familiar a finals del segle XIX 

Família pagesa a finals segle XIX 
 

Mostra de treballs escolars al 
col�legi M. Immaculada 
 

Dona cosint a màquina  cap als 
anys cinquanta 

Dona de l’últim quart del 
segle XIX 
 

Grup de dones cosint cap 
als anys cinquanta 
 

Àvia als anys vint 
 



Programa  de la Festa 
Major de  1941 

Croquis de les 
instal�lacions de 
la Fira, 1947 

Distribució dels 
firaires, 1947 

Concurs de sardanes, 
anys 50 

Sardanes a la plaça, 1942 

Partitura de la Sardana 
Festa Major del Prat , del 
mestre Ventura Tort 

Programa de la 
Festa Major de 
1926 

Sortint del ball del 
matí. Festa Major 
de 1940 

Festa del Pedal. 
Festa Major de 
1946 

Ballada de sardanes 
a la plaça. Festa 
Major  de 1948 

Ball de l’envelat, 1946 

Cavallets,  Festa 
Major de 1964 



Nena amb Sa Majestat el rei 
Baltasar 

Primers Pastorets de després de 
la Guerra Civil, Nadal de 1939 

Nen amb Sa Majestat 
el rei Melcior 

 Cavalcada Reis, 1951 



 
 
 
 
 
 
 

    les processons i el dia de rams

 La nena Mercè Sierra el 
dia de Rams, 1945 

Festivitat de Rams, 1947 

Nens amb l’estendard de Maria 
Immaculada, 1953 

Processó Corpus cap al 1945 Processó Corpus, abans de 
1920 
 

Processó cap al 1915 



 
 
 
 
 

    les catifes           caramelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catifa de la Societat 
Coral, 1962 Corpus de 1964 

Corpus,  anys 50 

Caramelles, anys 40 
 

Excursió a Brugués, 1936 Caramelles a finals dels anys 40 

Caramelles, abans de 1936 


