Activitat 4. Una vila de carrers rectes
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

Ara ens asseurem a les escales
que donen accés a un dels
edificis més grans i amb més
història: l’església de la Mercè

L’església ocupa el lloc central
d’aquest barri que fou l’origen
de la vila i que es va construir
fa 240 anys.
Fixa’t amb l’església i digues si
té campanar.
Per a què serveix el
campanar?
......................................
.....................................

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
Dibuixa la plaça a vista d’ocell. Investiga i digues quin nom té: .........

Les cases de la nova vila
Eren grans i maques, amb grans entrades, sales nobles, cellers per
guardar frescos els aliments, espais sota teulada per guardar els
cereals, corrals on guardar els carros, els cavalls i les eines del camp.

Totes les cases eren iguals. Un fet que ens recordaria a les mostres
cases ..............

A continuació tens dues fotos de la mateixa casa. La primera és més
antiga i mostra la casa abans de la seva reforma.

Hi veus diferències? .............

Digues quines i raona la resposta .................................................
.................................................................................................
........................

Els carrers de la nova vila
Eren rectes i ben amples per on poguessin passar la gent a peu i els
carruatges

Plànol que va fer en Josep Mas Dordal

Escultura de Josep Mas Dordal

Els plànols antics ens ajuden a conèixer els pobles i les ciutats. Quins
són els professionals que els fan?.................

Pinta sobre el plànol d’en Josep Mas Dordal,
de color verd els carrers
de color taronja les cases
de color blau la plaça

Els primers pobladors
En els treballs de construcció de la nova vila hi varen treballar
famílies vingudes d’arreu. Què creus que cercaven:

 tenir una vida millor de la què tenien
 jugar un nou partit de futbol
 tenir més cobertura de mòbil
 fer noves amistats
 banyar-se en una piscina olímpica
 tenir feina, una casa i cuidar més bé de la família

Subratlla la/les respostes correctes

Us proposem el següent exercici: un concurs de dibuix de façanes
Seguiu les instruccions:
1. Trieu la façana del Centre Històric que més us agradi.
2. Agafeu el full i els vostres colors o retoladors
3. Teniu 30 minuts per fer-ne el dibuix.
4. Acabada la feina us intercanvieu els dibuixos i vosaltres
mateixos fareu de jurat tot donant nota al dibuix que us ha
arribat
5. El dibuix guanyador convertirà el nen/-a en el almacellenc/-a
predilecte de la jornada. Felicitats

