
 

IX FESTA DE LES  

MATEMÀTIQUES  

    13  ABRIL  2019 SANTA MARIA 

LA PLAÇA NOVA 

La Plaça Nova de Santa Maria del Camí està situada al lloc de ses Quarterades i és                 
l'indret on s'hi ubica el mercat dels diumenges. 

HISTÒRIA 

La plaça es va iniciar l'any 1936 en plena Guerra Civil. El promotor va ser el batle                 
Joan Bestard Mas. El lloc on es va ubicar era una plana baixa, amb tendència a la                 
inundació (d'aquí el nom de carrer de sa Bassa). Als anys 30 i 40 s'hi va construir un                  
passeig. A la postguerra també s'hi va intentar fer una granja de pollastres. La              
darrera reforma va ser a finals dels anys 90. 

EL MERCAT DELS DIUMENGES 

El mercat que s'hi duu a terme els diumenges és un dels més importants de               
Mallorca, per extensió, varietat de productes i quantitat de compradors i visitants.            
Destaca la venda directa de molts productors, sobretot de producte ecològic, la            
venda d’articles d’art i artesania local; l’espai dedicat a fomentar l’economia de            
proximitat amb venda d’articles i productes de segona mà, restauració i manualitats.            
Cada diumenge, de 7 a 14 h, hivern i estiu, es duu a terme aquest mercat tradicional,                 
que compta amb més de 500 llocs de venda. 

EL MERCAT ECOLÒGIC 

Dins del mercat municipal hi trobam el Mercat Ecològic. Actualment té uns 15 punts              
de venda que ofereixen fruita, verdures i hortalisses, així com altres productes de             
producció ecològica com pa, vi, confitures, formatges, etc. Tots els venedors           
ofereixen el seu propi producte i sempre amb certificació ecològica. L’aposta que va             
fer el mercat de Santa Maria amb la creació d’aquest espai va suposar un bon impuls                
per a la producció ecològica de la zona. 

 



 
 
QÜESTIÓ RELACIONADA AMB EL TEXT: 
 
Esbrinau quina resposta és la correcta: 

 
A) El mercat dels diumenges és un mercat de qualitat i mai supera el             

centenar de llocs de venda. 

B) La plaça es va construir molt abans de l’any 1936. 

C) Tots els venedors del mercat ecològic ofereixen el seu propi producte i            

sempre amb certificació ecològica. 

D) A un costat de la Plaça Nova podeu trobar la Casa dels Mestres. 
 
PROBLEMA MATEMÀTIC: 

 
Imagina que la figura de sota representa la Plaça Nova i que és ben rectangular. Amb                

les dades adjuntes al dibuix, calculau l’àrea total de la Plaça. 

 
 

 
 
 

2000 m2 

 
 
 

3000 m2 

 
1200 m2 

 
? m2 



 
 


