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CA S'APOTECARI 

Ca s'Apotecari, o simplement S'Apotecaria, és un edifici de finals del segle XIX,             

situat a la Plaça de la Vila de Santa Maria del Camí, en el qual s'hi ha ubicat un centre                    

que vol ser un espai de reflexió sobre el desenvolupament sostenible i la             

conservació del patrimoni del municipi. 

HISTÒRIA DE L'EDIFICI 

A l'edifici s'hi va ubicar, l'any 1916, l'apotecaria oberta per Mateu Calafat Canyelles             

“de Son Torrella”. L'establiment va tancar l'any 1965. 

EL NOU CASAL 

Adquirit l'edifici pel municipi es va dur a terme una restauració i reforma de la casa                

per a convertir-la en un casal d'ús públic, destinat a la dinamització econòmica i              

cultural. Es va obrir al públic el 23 d'abril de 2011. La farmàcia ha conservat part del                 

mobiliari i s'han recuperat els materials donats al Col·legi d'Apotecaris. També es            

conserva, amb el mobiliari original, la rebotiga. Al pati s'hi ha ubicat una col·lecció de               

plantes medicinals. Els dos pisos superiors es dediquen a exposicions i a actes             

culturals i formatius. En el terrat hi ha un mirador des del qual es pot observar una                 

àmplia panoràmica de la vila, de la Serra de Tramuntana i del Pla de Mallorca. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Edifici
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XIX
https://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_del_Cam%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_de_Mallorca


 

 

QÜESTIÓ RELACIONADA AMB EL TEXT HISTÒRIC:  

Quants d’anys va romandre oberta l'apotecaria en els supòsit que es va obrir el              

primer dia de l’any 1916 i va tancar a final d’any 1965? 

 

PROBLEMA MATEMÀTIC: 

L’Apotecari Mateu Calafat va donar una bossa de caramels a n’Albert. La seva mare              

li va preguntar si se'ls havia menjat tots. N’Albert va contestar: 

- No, els he donat als meus amics, a cadascun d’ells que m’he trobat pel camí li                

he donat la meitat dels caramels que portava més un. M’he trobat na Maria,              

en Joan, en Tomeu, n’Aina, en Bernat i na Joana, i beneit de jo! que no me                 

n’ha quedat cap per jo!! 

Esbrinau, de forma raonada, quants caramels li va donar l’apotecari Mateu a            

n’Albert. 

 

 


