Les botigues
antigues de la
plaça Gran
UN TRESOR RECUPERAT

LES BOTIGUES ANTIGUES DE LA PLAÇA GRAN DE CALAF
DOSSIER ESCOLAR – EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

1. Posa el nom de cada objecte sota la fotografia corresponent:

Metate

Futres

Bot de vi

Bàscula

Atxes

Braser
portàtil

La
Vanguardia

Guillotina

Màquina per
moldre cafè i
ratllar
formatge

Tinter

Calces

Flit
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2. Encercla l’objecte de cada fila que no correspon a la botiga:

BODEGA: vi, tabac, oli
IMPREMTA OLLER: sobres, vestits , segells
CAL MESTRES: torrons, maquinetes, diaris
ESCUELA DE NIÑOS: bolígrafs, bates, pissarra
MERCERIA CAL GARRIGA: joguines, botons, licors
ULTRAMARINOS CAL FEU: bacallà, botons, atxes
COLMADO CAL SALA: refrescos, detergent, pasta
MERCERIA CAL CISTELLER: llums de carbur, bijuteria, vi

3. Digues si les següents afirmacions són verdaderes (V) o falses (F):

a. El mercat de Calaf se celebrava a la plaça Gran de Calaf des del 1226
b. La impremta Oller és l’única botiga que no es troba al seu lloc original
c. A l’aula de repàs només hi podien anar nens de 13 i 14 anys
d. Les bótes ovalades de principi del segle XX es deien Futres
e. Les màquines de la Impremta Oller tenen més de 100 anys i ja no funcionen
f.

Els productes més coneguts de Cal Mestres són les mones de Pasqua i els torrons de
crema cremada

g. Tal com explica la seva antiga propietària, Cal Cisteller va començar amb només 100
pessetes
h. Les atxes eren els ciris que anaven davant de la processó de Setmana Santa
i.

Ramon Sala era pastisser d’ofici i poeta de vocació

j.

La Merceria Cal Garriga s’anomenava popularment el “Carrefour” de Calaf
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4. Marca la resposta correcta:

1) La bodega és l’única botiga que no es troba al seu lloc original, com es diu la casa on
estava realment?
a. Cal Martorell
b. Cal Mensa
c. Cal Torres
2) La impremta Oller es va traslladar al centre de la població l’any...
a. 1939
b. 1957
c. 1977
3) Una de les màquines per moldre cafè que tenien a Cal Mestres era molt peculiar, per
què?
a. Va ser de les primeres màquines elèctriques de cafè de l’època
b. També servia per ratllar formatge
c. Les dues anteriors són correctes
4) A les bosses de Cal Feu trobem el segell del propietari amb un tatxot. Quin simbol
tapava?
a. A Jesús
b. A una verge
c. A Franco
5) Com es deia el municipi d’on venia el mestre de l’aula de repàs, Emilio Echaurren?
a. Huelva, Andalusia
b. Treviño, Burgos
c. Vigo, Pontevedra
6) La Merceria Cal Garriga va tancar al 1957, quants anys va romandre oberta?
a. 57 anys
b. 45 anys
c. 60 anys
7) Al 1944, Nestlé posa en venda la primera llet infantil en pols anomenada…
a. Phoscao
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b. Nesquik
c. Pelargón
8) L’última propietària de Cal Cisteller utilitzava un codi secret, senyalitzat a molts
productes, on cada lletra representava un número. Què marcava aquest codi?
a. Preu de cost del producte
b. Preu final del producte
c. El nombre total d’unitats del producte

5. Descobreix el personatge a través de les pistes següents:

 Era matalasser d’ofici i venedor de roba
 Amant del món de les lletres
 La seva botiga va obrir l’any 1939
Nom del personatge:

 Venia de Treviño, Burgos
 Professor a l’escola ‘els Nacionals’
 Director de la base escolar de Calaf
Nom del personatge:

 Era artista de vocació
 La seva botiga està museïtzada en dues vessants
 Comparteix cognom amb l’empresa propietària d’‘El fideuer de Calaf’
Nom del personatge:

 El seu cognom era l’ofici del segon personatge de l’exercici (en plural)
 La seva botiga va tancar l’any 2006
 Era popular per les seves mones de Pasqua i els torrons de crema cremada
Nom del personatge:
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6. Omple els espais buits del text següent:

tancant

Gran

8

traslladant-se

Botigues
antigues de
la Plaça Gran
de Calaf
mercat

40

XX

passat

50

nucli antic

El projecte “______________________________________________, un tresor recuperat”
consta de ___ botigues del segle ____que s’han recreat en forma de museu, al seu lloc original
i tal com les recordaven els veïns del poble. Aquest projecte és un viatge al __________ que
vol revitalitzar el ____________________ de la vila. La plaça ____________va ser l’escenari
del conegut ____________ de Calaf des de l’any 1226 i va permetre que a cada porxada s’hi
obrís un negoci, fins al punt de reunir-ne més de ________. Als anys _____, el mercat es
trasllada al centre de la población i això va fer que les botigues anessin _______________ o
________________. Avui en dia, no queda cap negoci obert a la plaça Gran.

7. Resol els següents jeroglífics trobaràs el nom de diferents objectes que hi havia a la
Merceria Cal Garriga:

1) QUÈ ENS POSEM PER FER BONA OLOR?
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2) QUÈ FEM SERVIR PER NO MULLAR-NOS EL CABELL?

3) QUÈ NECESSITES PER CONFECCIONAR LA TEVA ROBA?

4) QUÈ ES DONAVA ALS NENS/ES DE 8 ANYS, QUE JA ESTAVEN BATEJATS, AMB MOTIU
D’UNA CELEBRACIÓ CERIMONIAL CRISTIANA?
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8. Resol els mots encreuats:
Horitzontal
2. Nom del mestre de l'aula de
repàs
4. ...San Clemente: Beguda amb
licor que es donava als nens per
fer entrar la gana
6. Quan el vi es fa malbé, es
produeix aquest líquid
7. Ramon Sala era pastisser i ...
8. Màquina que serveix per tallar
paper
Vertical
1. Antiga marca coneguda de
paper de vàter
3. Peça de roba obligatòria per
assistir a missa
5. Llet en pols anterior al Nesquik
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