
 

Casa de la Sal  - Magatzem  

l Museu es troba situat en l’antic 
Magatzem de la Sal o Real Alfolí, 
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional 

l’any 1995 i que data del S. XVIII. 

És un edifici de planta quadrada d’uns 660 
m2 de superfície. Consta de planta baixa i 
dos pisos a més de sotateulada, amb una 
edificació annexa d’un sol pis anomenada 
Toldo on actualment hi ha l’agrobotiga del 
Museu on es poden trobar productes 
agroalimentaris i artesanals locals i de 
qualitat. 

Sorgeix lligat al procés d’elaboració i 
comercialització de la sal i desprès de viure 
moments esplendorosos, entra en 
decadència al S. XIX per desaparèixer 
totalment a mitjans del S. XX. 

A l’Alfolí de la Sal es feien diferents 
processos d’acabat de la sal (pesar, moldre, 
empaquetar o ensacar) per deixar la sal 
preparada per la seva comercialització. 

        

Museu de Gerri de la Sal  

El Museu de Gerri forma part de la Xarxa de 
Museus de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya des de l’any 2006, tot i que la seva 
activitat comença l’any 2012. 

El museu t’endinsa en un passeig per les 
sales de l’antic magatzem de la sal, encara 
amb restes de sal a les seves parets, per 
evocar el que allí s’hi feia, completar 
l’explicació de com la sal s’elaborava, som 
arribava fins aquí i com i cap on, sortia 
desprès. 

              

Tot això amb les feines, eines i el producte 
preuat com a testimonis.  

                        

Dins del magatzem, l’olor dels objectes i 
sobretot el so, ens ajuden a evocar una 
manera de treballar i de viure el món de la 
sal. A més a més, a través de quatre 
maquetes i quatre audiovisuals s’expliquen 
els treballs que es feien a les salines, des de 
que l’aigua sortia del brollador fins que es 
feia la sal. 

                        

Finalment un audiovisual ens parla del paper 
transcendental de la sal al poble de Gerri, 
així com la importància de Gerri i la seva 
indústria salinera per la riquesa de la zona, 
transformant el territori, la cultura i 
l’economia. 

 

Cal fer un esment especial a la part de la 
memòria oral, els Protagonistes , el 
testimoni oral dels fabricants i propietaris, 
dels masover, escampadors i jornalers 
explicant les seves experiències i vivències 
sobre l’elaboració de la sal a Gerri. 
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Per concertar visites : 
 
Ajuntament de Baix Pallars 
C/ Sant Sebastià, 1 
25590 Gerri de la Sal 
Tel. 973662040 (de dilluns a 
divendres)  669180448 
 
turisme@baixpallars.ddl.net 
http://baixpallars.ddl.net 
 
 
 
 
 
 

l Museu ens ha d’ajudar a 
comprendre uns fets, 
valorar unes feines, buscar 

complicitat en el bon ús de la 
terra i reconèixer el paper d’un 
poble a l’hora d’entendre un país. 
“Dani Freixes” 
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