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aMuseu MuNiCiPaL de PaLLejà

Plaça Verdaguer, 5

08780 Pallejà (Baix Llobregat)

Telèfon: 93 663 22 55

Horaris
Diumenges, de 12 a 14 hores, excepte a l’agost. 
Visites concertades per a grups, prèvia reserva.

La Masia Museu

Està situada a ca l’Albareda de la Plaça, masia construïda 
l’any 1615 sobre una casa anterior, que després ha tingut 
diverses modificacions al llarg dels segles xviii i xix. Els 
seus propietaris, la família Albareda, van ser pagesos em·
fiteutes benestants, posseïdors d’altres masos i terres de 
conreu diverses. Eren productors de vi, oli, blat, sègol i 
altres cereals, fruita, etc. 

La masia forma part del nucli urbà de la població. En 
aquest indret de la plaça Verdaguer, la vella masia ha vist 
transcórrer la vida pallejanenca al llarg de quatre segles. 
També ha viscut la transformació del poble durant els 
segles xviii i xix i la gran expansió del segle xx. Juntament 
amb dues cases, a més de l’església parroquial i el ce·
mentiri, avui desapareguts, formaven una plaça anome·
nada plaça de la Sagrera o plaça del Poble. 

La Història deL Museu

El Museu el van fundar els components del Grup Recerca 
l’any 1974. Guiats per la il·lusió, van iniciar una col·lecció 
d’objectes del passat del poble. No disposaven de local 
però la voluntat era ferma: conèixer i divulgar la història 
del poble. L’any 1978, Amics del Castell es va fer càrrec de 
la col·lecció de museu i, amb la col·laboració de l’Ajunta·
ment, la va exposar al Castell. Aquell primer museu es va 
poder visitar fins al 1995, quan van començar les obres de 
rehabilitació d’aquest edifici. Però el Museu no ha estat in·
actiu: ha dut a terme diverses exposicions, a l’any 2000 es 
va instal·lar una petita exposició provisional en un local 
municipal, al carrer de Sant Francesc. 

A 1996, Amics del Castell de Pallejà es va convertir en 
Amics del Museu. Amb un bon nombre de socis i col·
laboradors, continua l’obra de restauració de peces, cata·
logació, promoció i conservació del Museu. 

Gràcies a la confiança dels donants, a l’ajut de l’Ajunta·
ment, al guiatge de persones vinculades a museus de la 
comarca i al descobriment d’alguns jaciments arqueolò·
gics dins el terme municipal (la cova de la Guineu i la vil·la 
romana de ca l’Esplugues), Pallejà té avui un museu. 

I a partir d’ara, amb la masia Albareda, el Museu no és tan 
sols una exposició d’objectes vinculats a la història del 
poble, sinó que, situats en l’àmbit en què s’utilitzaven, 
aporten una visió etnològica i antropològica excepcional: 
la casa conserva amb força fidelitat el seu caràcter origi·
nal, que, en esdevenir museu, s’ha convertit en una eina 
de divulgació del passat de Pallejà i de les formes de la 
vida quotidiana pròpies de la seva l’època.

Regidoria de Cultura



Característiques
Típic museu local d’una població de l’àrea metropolitana, de tradició 
agrícola fins a mitjan segle xx, i actualment enclavada en una àrea de 
forta pressió industrial i demogràfica.

seccions i col·leccions
Arqueologia local, eines, mobles, estris de la vida quotidiana, teixits, 
terrissa, vidre i ceràmica; hemeroteca, biblioteca antiga, documents, 
màquines, arxiu, fotografies, imatges, quadres, etc.

serveis
A més de mostrar la vida pròpia d’una masia, el museu té en progra·
ma organitzar sessions d’audiovisuals, tertúlies sobre la història de 
la població, passejades pels llocs més significatius de Pallejà... Tam·
bé ofereix el servei de consulta d’arxiu, hemeroteca i biblioteca.

Menjador Cuina Cambra de dormir

PLANTA BAIXA

Menjador de la primeria  
del segle xx. Menjador antic  
amb mobles refinats, propis  
d’una època de prosperitat, potser 
al voltant de l’any 1920, quan la 
producció de fruita i hortalissa 
era important.

Es conserven l’armari i l’escriptori 
encastats originals, i també  
la capelleta (la imatge no és 
l’original) i un rentamans  
de ceràmica vidrada.

A més de la recreació del que  
va ser el menjador de la masia,  
la sala presenta objectes diversos 
del fons del Museu: una vitrina 
amb objectes decoratius  
i de sobre taula, i una altra  
amb publicacions comarcals, 
diplomes, llibres, etc.

antiga cuina. Reflecteix diverses 
èpoques. D’una primera  
època són:

• La biga de la campana de la llar  
 de foc, datada el 18 de gener  
 del 1727.

• Els quatre armaris encastats,  
 amb les rajoles de l’inici  
 del segle xix.

• El forn de coure el pa 
 i la llar de foc.

El conjunt de taulells de la cuina, 
els fogons i les rajoles són d’una 
època posterior.

Celler. Aquesta sala ocupa  
el lloc de l’antic celler de la casa  
i mostra, principalment, eines 
diverses. La reproducció  
de l’espai s’ha fet basant·se 
en l’agricultura que ha destacat 
a Pallejà al llarg dels segles:  
els cereals (blat, mestall, ordi  
i civada), la vinya i la producció 
de vi (des de final segle xviii fins  
a mitjan segle xx); ocupen també 
una part de la sala els conreus  
de regadiu (fruites i hortalisses), 
que han perdurat fins  
als nostres dies. 

També s’hi exposen estris 
relacionats amb la producció 
d’oli. A la masia Albareda  
hi havia un molí d’oli.

PRIMERA PLANTA

sala central. Totes les masies 
disposaven d’una sala central, 
situada a la primera planta. 
Servia de comunicació entre  
les dependències de la mateixa 
planta. Era el lloc destinat  
al mobiliari de més qualitat  
de la casa i objectes artístics. 
S’hi solien celebrar les festivitats 
i els esdeveniments importants 
de la família. A les grans masies, 
hi acostumaven a tenir 
prestatges amb llibres. 

dormitori. Originalment constava 
de dos espais: sala i alcova.  
A causa de les obres de 
consolidació de l’edifici s’ha 
reduït la superfície de les dues 
estances. El balcó actualment  
es troba en un nivell inferior,  
ja que ha pujat el nivell de terra 
d’aquesta planta.

S’hi exposen mobles de diverses 
èpoques i estils, a més  
d’una part del fons de teixits  
del Museu.

Cosidor. Antigament aquesta 
estança era un dormitori.  
En una determinada època,  
en aquesta cambra, donaven  
a llum les dones de la família. 

Les feines de cosir eren habituals 
en totes les cases. El Museu  
té un fons important d’objectes 
relacionats amb l’ofici  
de les modistes.

Oratori. Aquesta sala era l’oratori 
de la casa. Durant un temps la 
família Albareda va tenir permís 
per celebrar·hi actes religiosos.

El Museu compta amb una 
extensa varietat d’objectes 
religiosos, de diferent antiguitat  
i qualitat artística.

sala polivalent. Ocupa dues 
habitacions de l’antiga masia. 
S’ha projectat com a sala 
d’exposicions periòdiques  
de temes diversos del fons de 
museu. També es preveu  
que tingui la funció d’espai 
d’audiovisuals. Celler Armari encastat de la cuina


