les salines de gerri
Aquest estiu t’has
d’encarregar de
les eres d’un veí.

Guanyes 3q
de sal.

Unes pluges
torrencials que han
durat 5 dies han
afectat a l’assecat de
la sal.

Tothom perd
1q de sal.

Una bretolada d’uns
desconeguts trenca
una part del mur de les
teves dessecadores.

Perds 1q de sal.

Una onada de calor fa
evaporar més ràpid
l’aigua de les eres.

De l’aigua del
brollador s’obtenia
sal fent evaporar
l’aigua en una
mena de piscines
anomenades eres.

Tothom guanya
2q de sal

Una riuada deixa
malmès el mur de
protecció de les eres.

perds 1q de sal.

L’Alfolí o casa
de la sal era el
magatzem de sal.
També es feia el
triatge, pesatge i
es molia la sal.
També tenia sales
d’assecatge

Durant l’Edat
Mitjana, el Monestir
de Santa Maria de
Gerri era propietari
d’un brollador (font)
d’aigua salada.

HI ha un terratrèmol
que fa que el
brollador salat es
perdi durant un
temps.

Tothom perd
2q de sal.

Has estat malalt, i
algú s’ha encarregat
de la teva era.

Decideix quiN
JUGADOR ÉS i
dona-li 2q de
sal.

Una onada de calor
fa evaporar més
ràpid l’aigua de les
eres.

Una riuada deixa
molt malmeses les
teves instal·lacions.

Perds 1q de
sal.

Aquest estiu t’has
d’encarregar de les eres
d’un veí.

Guanyes 3q de sal.

Aquest hivern
has pogut
comprar un
carro nou i pots
transportar més
sal per vendre.

Guanyes 1q
de sal.

Durant el
transport
de la sal es
trenca un
carro.

Han tancat uns dies
la mina de Cardona
per una vaga. Puja el
preu de la sal.

Perds 2q
de sal.

Multiplica per
2 la teva sal.

A Gerri es venia sal de 3
qualitats: sal granada (per
al bestiar), sal fina (per a
la cuina) i sal de luxe (per
a la taula).

Tothom
guanya 2q de
sal.

les salines de gerri
Aquest estiu t’has
d’encarregar de les
eres d’un veí.

Guanyes 3q de
sal.

Unes pluges
torrencials que han
durat 5 dies han
afectat l’assecat de la
sal.

Tothom perd
1q de sal.

Una bretolada trenca
una part del mur de les
teves eres d’assecat.

La cooperativa
es fa càrrec de
la reparació.
Perds 1q de sal.

Una onada de calor fa
evaporar més ràpid
l’aigua de les eres.

En aquell moment,
els propietaris
s’organitzen en
forma de cooperativa
per tal de millorar
la producció
conjuntament.

Tothom guanya
2q de sal

Una riuada deixa molt
malmeses les teves
instal·lacions.

La cooperativa
es fa càrrec de
la reparació.
Perds 1q de sal.

Una riuada deixa
molt malmeses les
teves instal·lacions.
La cooperativa
es fa càrrec de la
reparació.
PerdS 1q de sal.

Aquest estiu t’has
d’encarregar de les eres
d’un veí.

Guanyes 3q de sal.

Aquest hivern
has pogut
comprar un
carro nou i pots
transportar més
sal per vendre.

Guanyes 1q
de sal.

Hi ha un
terratrèmol fa
perdre el brollador
salat durant un
temps.

La cooperativa
es fa càrrec i
et dona 1q de
sal.

Han tancant uns dies
la mina de Cardona
per una vaga puja el
preu de la sal.

Durant el segle XIX
les salines deixen
de ser de domini del
monestir.

Has estat malant,
algú s’ha encarregta
de la teva era.

Decideix quI
ho ha fet i
dona-li 2q de
sal.

L’any 1970 la
producció
de sal era de
1.500 tones a
l’any.

Multiplica
per 2 la sal de
tothom.

Les destrosses que va
fer la riuada del 1982 van
coincidir amb un moment
de crisi del negoci i van
portar al tancament de les
salines.

La Sal de Gerri havia de
competir amb processos
d’obtenció mecanitzats
que la feien més barata.

L’Alfolí o
casa de la
sal diuen
que era
l’edifici (no
religiós)
més gran
del Pallars.

Una onada de calor fa
evaporar més ràpid
l’aigua de les eres.

Tothom
guanya 2q de
sal.

Durant el transport
de la sal es trenca un
carro. La cooperativa
es fa càrrec de la
reparació.

La cooperativa
perd 1q de sal.

