
 

IX FESTA DE LES  

MATEMÀTIQUES  

    13  ABRIL  2019 SANTA MARIA 

 
CAS METGE REI 

 

Cas Metge Rei és un edifici del segle XVII situat a la Plaça de la Vila de Santa Maria                   

del Camí. La façana està decorada amb pedres incrustades, decoració característica           

d’alguns edificis de Santa Maria i altres municipis. Primer va ser de la família Mates i                

després de la família Cabot “Rei”, família de propietaris rurals que va comptar amb              

diversos metges al llarg del segle XVIII i XIX, per això es coneix la casa com Cas                 

Metge Rei. L’edifici que dóna a la Plaça de la Vila ara és una biblioteca i centre                 

cultural, i a la part de darrera s’hi ha construït una residència per a persones majors.                

En aquesta casa hi va néixer el missioner Francesc Miquel Cabot i Serra (hi ha una                

placa a la façana en la seva memòria). 

 

BIBLIOTECA CAS METGE REI 

 

Biblioteca municipal ubicada a la Plaça de la Vila. Compta amb dues plantes: la              

planta baixa amb la recepció, espai infantil, sala d’estudi i sala de consulta i la               

primera planta amb la sala de consulta i la sala polivalent. 

 

A més de l’oferta de llibres i material audiovisual en préstec, realitza activitats per a               

les escoles del municipi i per a la població en general: presentacions de llibres,              

contacontes, exposicions, projeccions, el Dia del Llibre, etc. 



 

RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS CAS METGE REI 

 

 

És una institució sense ànim de lucre       

depenent de l'Ajuntament de Santa Maria del       

Camí. La seva posada en funcionament va       

tenir lloc a l’abril de 1999. Té una capacitat de          

42 places, distribuïdes en 20 habitacions      

dobles i dues habitacions individuals.  

 

 

 

QÜESTIONS RELACIONADES AMB EL TEXT: 

 

1) Quin missioner va néixer en aquesta casa? (1 punt) 

 

2) Marca quina propietat no reuneix el nombre de places que disposa la            

residència de persones majors? (1 punt) 

a) Descompon en factors primers 2, 3 i 7. 

b) La suma dels seus dígits és múltiple de 2 i de 3. 

c) No és múltiple de 21. 

 

JOCS DE LÒGICA A LA PLAÇA (4 punts per cada joc ben resolt) 


