
Activitat 10. Una vila de la Il�lustració  
 
 
Ens trobem a la plaça de la Vila, el punt central del barri que fou l’origen de 

la nova vila i que avui es conegut com el Centre Històric 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aquest dibuix és el que va fer el mestre Josep Mas Dordal l’any 1773 per a 

la construcció de les primeres cases d’una vila nova com era Almacelles. 

S’hi pot observar un conjunt de cases adossades i un edifici emblemàtic al 

centre. 

Digues quin és ............................. Ara fixa’t bé en el dibuix i en l’edifici 

que hi ha a la plaça, el que es va acabar construint. 

Digues quines són les semblances i les diferències entre el que Josep Mas 

Dordal va projectar i el que es va acabar fent 

 

...........................................                 ........................................... 

..........................................                   ........................................... 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fa 240 anys van construir la nova vila d’Almacelles. En Josep Mas Dordal en 

fou l’encarregat de dissenyar-la i en Melcior de Guàrdia de promoure’n la 

construcció. 

 

La plaça de la nova vila 

Solament es va construir una plaça, al centre mateix d’aquest primer barri. 

Busca’n el nom i anota’l ............... 

 

Antigament, en ocasions, es mesurava a passes. La raó no era altra que la 

de no disposar d’eines i estris per mesurar amb exactitud. Ens posem en la 

pell dels nostres avantpassats i anem a fer l’exercici de mesurar la plaça a 

passes. La passa d’un adult equivalia     aproximadament a 1 metre 

 

Primer anota quantes passes té cada costat de la plaça i després calcula la 

superfície:.............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cases de la nova vila 

Estàs davant d’una de les 

cases més grans construïdes 

per en Josep Mas Dordal. 

Ubicada al carrer de la Mercè, 

19 de la vila, va pertànyer a 

un dels homes més influents 

de la Barcelona del moment.  

 

És tot un exemple de com 

eren les cases més nobles 

d’Almacelles. 

 

Detalla el que vegis: 

Cases grans amb ............. 

...........................................

...........................................

...........................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

...................   



 

Els carrers de la nova vila 

Els carres de la nova vila eren rectes i ben amples per on poguessin passar 

la gent a peu i els carruatges 

 

 

 

 

Foto nocturna d’Almacelles 

 

Saps apreciar en aquesta fotografia actual, la concepció i el disseny dels 

carrers rectes? ....................... 



 

 Plànol fet per l’arquitecte Josep Mas Dordal. Any 1770 

 

Ha estat fidel Almacelles a aquell projecte urbanístic que va dissenyar 

l’arquitecte? ................. 

Observa bé les dues imatges i raona la teva resposta en veu alta 

 

Els primers pobladors 

En els treballs de construcció de la nova vila hi varen treballar famílies 

vingudes d’arreu tot cercant noves oportunitats.  

Què vol dir “cercar noves oportunitats”? 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

............... 

 

Per què una vil�la de la Il�lustració? 
 
Ara que coneixes millor la nova vila d’Almacelles, has de saber que es va 

construir en un moment en què a Europa s’estava desenvolupant un 

moviment polític, cultural i social anomenat la Il�lustració. Un moviment que 

va aparèixer a França, Regne Unit i Alemanya durant el segle XVIII i que va 

ser el marc de les revolucions socials del moment en què la societat volia 

ser lliure. 

Els principals trets d’aquest moviment com són la llibertat, la raó, la igualtat 

del homes. Com a expressió artística es va desenvolupar el neoclassicisme, 

l’art que podem trobar en l’arqutiectura de les cases.  

 


