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INTRODUCCIÓ

La Casa Tradicional Benicarlanda, situada en el Carrer de Santa Càndida, és una casa típica de 
llauradors de finals del segle XIX. Actualment és un museu o centre d'interpretació, amb 
instruments i objectes pertanyents a la cultura i tradició de Benicarló. Aquesta casa-museu ens 
dóna l'oportunitat de conèixer l'herència que ens han deixat els nostres avantpassats.

En la planta baixa trobem el “cup” (cavitat destinada a la fermentació del vi) i l'antic habitacle 
per al mul o "matxo", a més de diverses ferramentes i eines del camp que ens permeten 
explicar com era l'ofici d'agricultor i altres oficis de l'època, com el de toneller. En l'entresòl i la 
primera planta trobem l'exposició de com era la vida quotidiana dels benicarlandos a la fi del 
segle XIX, mentre que en la segona planta, amb les tradicionals alcoves, es pot explicar com era 
una casa benicarlanda de l'època. La gran majoria de peces que s'utilitzen formen part de la 
col·lecció etnològica del Mucbe (Museu de la Ciutat de Benicarló), en la seua majoria 
procedents de donacions particulars.
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Objectius i tècniques:

● Valorar la vida dels nostres avantpassats com a font 
bàsica de la història de Benicarló.

● Utilitzar llana per a fer una polsera personalitzada amb 
un senzill teler casolà.

Materials necessaris:

● Llana de colors.
● Trossos de cartró.
● Tisores.
● Accessoris per a adornar la polsera.

Descripció del taller:

En primer lloc es realitzarà una visita a la Casa Tradicional 
Benicarlanda i s'explicarà com era la vida quotidiana dels 
habitants de Benicarló.
A continuació l'activitat es trasllada al Mucbe, on es 
realitzarà el taller de polseres amb llana. Aquest taller 
consistirà en una manualitat de fer polseres utilitzant llana. 
Necessitarem una plantilla de cartó que utilitzarem com a 
teler. Per a fer-ho tallarem un tros de cartó circular d'uns 
20 cm de diàmetre, dividirem el cercle en 8 parts iguals 
fent un xicotet tall en la punta de cada divisió i enumerant-
los de l’1 al 8, després farem un forat menut en el centre del 
cercle. 
Per a començar amb la polsera, tallarem 7 trossos iguals de 
llana dels colors que vulguem, els lligarem junts de les 
puntes d'una part, després introduirem el nus obtingut en 
el forat del cercle, les altres puntes soltes de la llana les 
introduïm en les ranures, deixant una buida, per exemple la 
8. Després, en un sentit, agafarem la llana del número 3 i la 
col·loquem en la 8 saltant la 1 i la 2 , a continuació agafarem 
la número 6 i en el mateix sentit ho introduirem en el 3, 
que s'ha quedat buit. Repetim els passos fins que la polsera 
siga prou llarga com per a utilitzar-la. De tant en tant 
podem introduir perles o altres elements en la llana per a 
adornar-la. 

Edats i adaptació:

● Per a alumnes de Primària i ESO

Calendari i durada:

A partir de gener de 2023
Dies: dilluns i divendres
Horaris: 9:30-11:00 | 11:30-13:00.
Durada: una hora i mitja

Taller 1  “Polsera de llana, realitzada amb 
tècniques manuals”
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Objectius i tècniques:

● Valorar la vida dels nostres avantpassats com a font 
bàsica de la història de Benicarló.

● Aprendre a fer sabó casolà de forma artesanal de 
diferents colors i aromes.

Materials necessaris:

● Sabó amb base de glicerina.
● Colorant.
● Essències aromàtiques.
● Alcohol 96º en esprai.
● Recipients aptes per a escalfar.
● Motlles pera fer el sabó.
● Espàtula.

Descripció del taller:

En primer lloc es realitzarà una visita a la Casa 
Tradicional Benicarlanda i s'explicarà com era la vida 
quotidiana dels habitants de Benicarló.
A continuació l'activitat es trasllada a l’aula didàctica del 
Mucbe. 
Per a començar l’ activitat, tallem el sabó amb base de 
glicerina en daus o passat per una ratlladora, dins d'un 
recipient que aguante la calor i es posarà a calfar per a 
fer-ho líquid (bany maria).
Una vegada tenim el líquid, ho ruixem amb un poc 
d'alcohol per a evitar les bambolles.
Ja solament falta afegir el colorant i l'aroma que volem i 
remou-re-ho tot molt bé. Ho bolquem en els motles de 
silicona i, en pocs minuts, ho tindrem solidificat i llest 
per a utilitzar.

Edats i adaptació:

El taller està dirigit a alumnes
d’Infantil, Primària i ESO.

Calendari i durada:

A partir de gener de 2023
Dies: dilluns i divendres
Horaris: 9:30-11:00 | 11:30-13:00.
Durada: una hora i mitja

Taller 2 “Sabó artesà casolà”
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Lloc:   Casa Tradicional Benicarlanda, Carrer de Santa Càndida, 13
Mucbe (Museu de la Ciutat de Benicarló), Carrer de la pau, 2 
12580 Benicarló.

Per a reserves:  Tlf. 964460448

      Correu: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org

Contacte i reserva de grups. Horaris.

El grup d’alumnes inicia l’activitat al Mucbe, on la monitora els estarà esperant per  
fer el taller en l’aula didàctica. Una vegada finalitzat, es farà una visita a la Casa 
Tradicional Benicarlanda del carrer de Santa Càndida.

Els tallers es realitzaran a partir del dia 1 de gener, dilluns i divendres en horari de 
9:30 a 11:00h. i de 11:30 a 13:00h.

Aquests s’oferiran Gener, Febrer i Març. 

La duració estimada és de 1’5 hores.
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