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CASA DE LA VILA DE SANTA MARIA DEL CAMÍ
La 
Casa de la Vila de Santa Maria del Camíés un edifici de finals del s. XVII, situat a
la 
Plaça de la Vilad'aquesta localitat.
LES OBRES
L'any 1648 el virrei va ordenar als jurats de la vila que havien de disposar d'una casa
per 
quartera, una a Santa Maria i una altra a 
Santa Eugènia
. El 1652, Joan Salas i
Berard de la cúria reial anà a Santa Maria per decidir la ubicació de la futura Casa de
la Vila, que havia d'allotjar la presó, la sala de consell i l'habitació del magnífic jutge
de cort i els ministres, la carnisseria 
y altres coses necessàries i precises de que vuy té
necessitat la present vila. El 1673 es fa un pagament a mestre 
Lluc Mesquida i Cabot
per haver fet la carnisseria.
DESCRIPCIÓ
Es tracta d'un sòlid i harmoniós edifici, amb una façana renaixentista que presenta
dues arcades sostingudes per un pilar central. Un tercer arc dóna al Camí de Muro.
Aquest 
porxo porticat és conegut per 
sa Quartera
, ja que allà s'hi venia el gra. A la
quartera s'hi veu encara el finestró de la primitiva presó. A la façana hi destaquen
dues finestres balconeres amb balustrades. A la façana s'hi observa l'
escut de la vila i
una interessant volada de fusta.

QÜESTIÓ RELACIONADA AMB EL TEXT:
Quina resposta no és certa de les tres següents?
A) El mestre Lluc Mesquida i Cabot va cobrar per haver fet la carnisseria.
B) El porxo porticat és conegut per Sa Quartera
C) A la façana de la Casa de la Vila no hi figura l’escut de la vila.
PROBLEMES MATEMÀTICS:
1. Volem puntuar el nom del Batle o Batlessa de Santa Maria. Per fer-ho, a cada
lletra del seu nom i llinatges li hem de donar un valor.
VOCALS: a = 1, e = 2, i = 3, o = 4, u = 5
CONSONANTS: de la b a la h = 6
de la j a la p = 7
de la q a la z = 8
Fes-ho com a l’exemple: PERE = 7 + 2 + 8 + 2 = 19
Quin és el nom i llinatges del batle o batlessa?
Quina puntuació li correspon?

2. A Sa Quartera hi havia un dipòsit on el nombre de barcelles de blat que hi
anaven posant es duplicava cada minut. Després d’una hora el dipòsit estava
ple. Quin temps es necessitava per a omplir-ho fins a la meitat?

