Vine a Mataró, una ciutat mediterrània, activa, fidel amb la
seva història i la cultura. Vine
i coneixeràs les seves platges,
parcs i muntanyes, gaudiràs
de la seva cultura i de les seves
tradicions, trobaràs una gran
oferta comercial i tradicionals
mercats propis del Mediterrani i
descobriràs un patrimoni cultural sorprenent: les restes d’Iluro
i vil·les romanes, la magnífica
capella dels Dolors a la Basílica
de Santa Maria, i les joies del
modernisme, com la Casa Coll
i Regàs i la Nau Gaudí.

Ruta Puig i
Cadafalch.
Mataró - Argentona

Mataró, quina descoberta!

Rutes audioguiades per Mataró
Ruta Comercial
R AT U

El recorregut que us proposem
us permetrà descobrir la història
comercial de la ciutat, l’origen dels
mercats, la importància del comerç
marítim i els establiments més
emblemàtics o centenaris. Us convidem a passejar pels carrers més
dinàmics, a gaudir dels aparadors,
del tracte comercial i del color dels
mercats del centre.
Mataró té una gran oferta, amb un
comerç marcadament mediterrani,
pròxim, de qualitat, professional i
modern que us convidem a conèixer.

ÏT • G

R AT U

ÏT • G

Dies i hores: Dissabtes 27 de gener, 24 de febrer, 24 de març, 28 d’abril,
26 de maig, a les 17.30h i dissabte 30 de juny, a les 18h
Punt de trobada: Nau Gaudí. Carrer de la Cooperativa, 47
Preu: Ruta gratuïta / Acabament: davant casa Coll i Regàs*
Dies i hores: en el mateix horari
que l’Oficina de Turisme

Punt de lliurament de les audioguies:
Oficina de Turisme de Mataró

Preu: activitat gratuïta

Organització: Ajuntament de Mataró
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Inscripció: no cal inscripció prèvia
Punt de trobada: Ajuntament de
Mataró. La Riera, 48

Preu: activitat gratuïta

Més informació i reserva
de visites per a grups:
Oficina de Turisme. La Riera, 48.
Tel. 93 758 26 98.
turisme@ajmataro.cat

Inscripció: no cal inscripció prèvia
Punt de trobada: Nau Gaudí. Carrer de la Cooperativa, 47
Més informació i reserva de visites per a grups:
Oficina de Turisme. La Riera, 48. Tel. 93 758 26 98. turisme@ajmataro.cat
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Preu: activitat gratuïta

Dies: Dissabte 10 de juny, a les 19h
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: no cal inscripció prèvia
Punt de trobada: Ermita de Sant
Simó (Ctra. Nacional-II davant de
la plaça de Sant Simó). La ruta
finalitza al Port de Mataró.
Més informació i reserva de
visites per a grups: Oficina
de Turisme. La Riera, 48.
Tel. 93 758 26 98.
turisme@ajmataro.cat

Can MarfàGènere de punt.
Museu de Mataró

de

10

Car
rer

17

La Beneficiència

Dies: Dissabtes 19 de maig i
16 de juny, a les 18h

Dies: Diumenges 18 de febrer, 18 de març, 8 d’abril, 20 de maig,
a les 11h i 17 de juny, a les 18h.
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Plaça de
Les Tereses

Més informació i reserva de visites
per a grups: Oficina de Turisme.
La Riera, 48. Tel. 93 758 26 98.
turisme@ajmataro.cat
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Punt de trobada: Ajuntament de
Mataró. La Riera, 48
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* Per a visites a l’interior de la casa
Coll i Regàs, cal reserva prèvia a: visites@casacolliregas.cat” o al
tel. 682 15 67 65. Per a més informació:
www.casacolliregas.cat

Inscripció: no cal inscripció prèvia.
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Més informació i reserva de visites
per a grups: Oficina de Turisme.
La Riera, 48. Tel. 93 758 26 98.
turisme@ajmataro.cat

Preu: activitat gratuïta

El recorregut s’inicia a la Nau Gaudí, el primer edifici dissenyat per l’arquitecte
modernista i continua per la fàbrica Cabot i Barba, de gènere de punt; la plaça
de Miquel Biada, impulsor de l’arribada del tren a la Península; el vapor Gordils i
Dalmau, que va ser el primer vapor de Mataró; l’edifici del Cafè de Mar, testimoni del
moviment obrer; i finalitza a Can Marfà Gènere de Punt, la fàbrica capdavantera en
producció de gènere de punt a la ciutat i una de les ‘potes’ del Museu de Mataró.
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Punt de trobada: Ajuntament de
Mataró. La Riera, 48

Dies: diumenges 25 de març,
29 d’abril, 27 de maig, a les 11h.
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Inscripció: Cal inscripció prèvia a
l’Oficina de Turisme de Mataró. La Riera,
48 o a l’Ajuntament d’Argentona.

Us proposem descobrir els inicis de la industrialització a Mataró, conèixer algunes
de les fàbriques emblemàtiques de la ciutat i entendre els processos d’elaboració
del gènere de punt, l’evolució de les màquines utilitzades en el tèxtil, la importància del moviment obrer i el cooperativisme de començament del segle XX.

Mas

La Presó

Casa
Coll i Regàs

Carr
e

Preu: 10 euros. Majors de 65 anys i
menors de 8 a 16 anys 7.50 euros.
Fins a 7 anys, gratuït.

Vapors, fàbriques i cooperatives
del Mataró industrial

Un recorregut guiat que permet visitar els escenaris relacionats amb
la vida de Miquel Biada a la ciutat
i per aproximar-se a la seva època
i a la revolució que va significar
l’arribada del tren. La ruta s’inicia a
l’Ajuntament de Mataró amb la visita a la galeria dels il·lustres, passa
per la seva casa natal, la plaça de
Santa Maria, la Riera fins arribar a
la plaça Miquel Biada.

La ruta del mar permet descobrir
en una pinzellada la vinculació de
Mataró amb el mar: la seva història marítima i naviliera, l’entorn
natural de la costa, les transformacions i modernitzacions del
litoral i també els personatges
històrics de la ciutat relacionats
amb el mar. És una ruta plena
d’anècdotes inesperades i de dades sorprenents que descobrireu
tot passejant a al fresca al costa
del mar, protagonista d’aquest
recorregut per la història.
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Visita teatralitzada: dissabte 16 de juny,
a les 10h

La ciutat va canviant però la
memòria queda. Coneix retalls de
la història de Mataró tot passejant
pel casc antic. Deixa’t sorprendre
per les anècdotes que ens han
arribat al llarg dels anys i imagina
com es van viure els principals
esdeveniments que van ocórrer
als seus carrers i places.
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Més informació i reserva de visites per a grups: Oficina de Turisme.
La Riera, 48. Tel. 93 758 26 98 turisme@ajmataro.cat. *Per a visites a l’interior de la
casa Coll i Regàs, cal reserva prèvia a: visites@casacolliregas.cat o al tel. 682 156 765
Per a més informació: www.casacolliregas.cat

Dies: dissabtes 7 d’abril, 5 de maig,
2 de juny, a les 10h

Miquel Biada,
el primer
ferrocarril

Mataró, un
passeig per
la història

13
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Mataró és una ciutat plena d’història
i rica en patrimoni. El recorregut de
la ruta audioguiada us permetrà descobrir al vostre aire i en cinc idiomes
(català, castellà, anglès, francès i rus)
l’empremta dels romans, les restes
de les muralles, l’encant especial dels
carrers i de les places barroques, els
edificis neoclàssics i l’arquitectura
modernista de Puig i Cadafalch, així
com la primera obra d’Antoni Gaudí:
la nau de blanqueig de cotó coneguda
com la Nau Gaudí.

Vine a conèixer les manifestacions arquitectòniques que aquest moviment
cultural, que es produeix a Europa a finals del segle XIX i principis del XX, va
deixar a Mataró en edificacions diverses: fàbriques, mercats, botigues i habitatges entre altres. Descobreix alguns edificis dels principals arquitectes del
Modernisme català. Iniciarem la ruta a la Nau Gaudí, primera obra d’Antoni
Gaudí, i, tot passejant, apreciarem l’arquitectura decorativa d’edificis com
la Beneficència, el Saló de Sessions de l’Ajuntament, la casa natal de Josep
Puig i Cadafalch, el mercat del Rengle, la botiga La Confianza, la casa Parera,
per acabar la visita davant de la casa Coll i Regàs, l’obra més representativa
de Josep Puig i Cadafalch, propietat de la Fundació Iluro.

pit

Ruta Patrimonial

El modernisme a Mataró

Visita guiada a diversos edificis
modernistes que l’arquitecte Josep
Puig i Cadafalch va construir a la seva
ciutat, Mataró, i a la població veïna on
estiuejava, Argentona. Els principals
edifics que es visiten a Mataró són el
Saló de sessions de l’Ajuntament, exterior de la casa Coll i Regàs*, la botiga
La Confianza, la casa Parera i el mercat
del Rengle. A Argentona es visita, entre
altres, la casa d’estiueig de l’arquitecte,
la capella del Sagrament i Can Garí.

Restes
Arqueològiques
de Can Xammar

Muralla de
de Can Xammar

7

Visita guiada
a pagès. Visita a
Can Portell Vell
Vine a descobrir els productes
Collits a casa que trobareu als
mercats de Mataró visitant una
de les explotacions agràries
més properes. Collits a casa és
la marca dels productes acabats
de collir: fruites i verdures que
arriben a la parada amb tot
el seu sabor i totes les seves
propietats perquè creixen al
costat de casa.
Dies i hores: diumenges 8 d’abril
i 3 de juny, a les 10 h
Preu: Gratuït
Inscripció: cal inscripció prèvia
al telèfon 937 582 458
Punt de trobada: Can Portell
Vell (Veinat de Valldeix)

Hospital de
Sant Jaume i
Santa Magdalena
Can Marfà

Més informació:
www.mataro.cat/collits a casa

Salve Iluro.
La ciutat romana

Col·lecció Bassat. Art Contemporani
de Catalunya. Nau Gaudí

Vols saber on habitaven, com vivien i a
què es dedicaven els antic mataronins
? Descobreix el passat romà de la
ciutat de Mataró fent un viatge en
el temps fins al segle I aC. A través
de diferents relats farem un salt al
passat, a la ciutat romana d’Iluro, i ens
farem una idea de com era l’estructura
urbanística de l’antiga ciutat, descobrirem restes arqueològiques i també les
traces de l’antiga muralla, i sabrem del
dinamisme i vitalitat dels Ilurencs en
les seves transaccions comercials.

L’any 1883 Antoni Gaudí va construir la seva primera obra i ho va fer a Mataró
per encàrrec de la Sociedad Cooperativa la Obrera Mataronense. La Nau Gaudí no
solament és la primera obra del gran arquitecte sinó que també és un manifest de
la seva manera d’entendre l’arquitectura així com una obra pionera en el seu concepte i en la manera de ser construïda. Des de l’any 2010 aquesta antiga nau de
blanqueig de cotó acull la Col·lecció Bassat d’Art Contemporani de Catalunya, una
col·lecció única que constitueix un dels fons més representatius de l’art català de
la segona meitat del segle XX.

Dies: dissabte 10 de febrer a les 18h;
10 de març a les 12; 21 d’abril a les 12;
12 de maig i 9 de juny, a les 18h.
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: no cal inscripció prèvia.
Punt de trobada: Ajuntament
de Mataró. La Riera, 48
Més informació i reserva de visites
per a grups: Oficina de Turisme.
La Riera, 48. Tel. 93 758 26 98.
turisme@ajmataro.cat

Dies: cada primer diumenge de mes
Hores: a les 12 del migdia (juliol, agost i setembre, a les 6 de la tarda).
Activitat familiar de l’exposició: cada tercer diumenge de mes, a les 12 del migdia (juny,
juliol i setembre, a les 6 de la tarda. A l’agost no hi ha activitat familiar)
Activitat familiar de l’arquitectura de Gaudí: cada segon dissabte de
mes, a les 6 de la tarda (A l’agost no hi ha activitat familiar)
Preu: activitats gratuïtes .Punt de trobada: Nau Gaudí. Carrer de la Cooperativa, 47
Per a més informació, reserves per a grups i altres visites guiades:
Tel (+34) 937 412 930 (de dilluns a divendres de 9 a 14h) A/e: educacultura@ajmataro.cat
Organització: Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.
www.bassatgaudimataro.cat
Horari de l’equipament: de dimarts a dissabte, de 5 a 8 del vespre i diumenges i
festius, d’11 a 2 del migdia. Del 15 de juny al 15 de setembre, de dimarts a diumenge i
festius, de 6 a 9 del vespre. Tancat tots els dilluns i els festius 1 i 6 de gener, Divendres Sant, 1 de maig, 24 de juny, 27 de juliol, 15 d’agost, 11 de setembre,
i 25 i 26 de desembre

Vil·la romana de
Torre Llauder.
Museu de Mataró
Coneix com vivien els senyors d’una
vil·la a la Mataró romana. Descobreix el
passat romà de Mataró fent un viatge
en el temps fins al segle IaC. Passejaràs per la història de l’antiga Iluro
i sabràs com vivien els romans d’una
casa senyorial de l’època d’August,
decorada amb esplèndids mosaics.
Dies: cada dissabte excepte festius,
a les 12 h. Del 15 de juny al 15 de setembre, a les 19 h
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: no cal inscripció prèvia.
Punt de trobada: Clos Arqueològic de
Torre Llauder. Av. de Lluís Companys,s/n
Per a més informació, reserves
per a grups i altres visites guiades:
Tel (+34) 937 412 930 (de dilluns
a divendres de 9 a 14h)
A/e: educacultura@ajmataro.cat
Horari de l’equipament: Dissabtes
(excepte festius): del 15 de juny al
15 de setembre a les 19 h; del 16 de
setembre al 14 de juny a les 12 h
Nota: en cas de pluja el recinte
estarà tancat

Mataró, capital del gènere de punt, és
l’exposició de referència de la nova
extensió del Museu de Mataró ubicada
a la nau petita de Can Marfà, que
explica, des d’una perspectiva pluridisciplinar, el passat, present i futur
de la indústria del gènere de punt
a Mataró i a Catalunya. A la mostra
hi podem trobar més d’un centenar
d’objectes de la col·lecció Jaume
Vilaseca, una de les més importants
de l’Estat quant al sector del gènere
de punt (maquinària, indumentària,
publicitat, eines i documents).
Dies: el tercer dissabte de cada
mes (excepte festius), a les 18 h
Activitat familiar: el tercer diumenge
de cada mes a les 12h. Del 15 de juny
al 15 de setembre a les 18h.
Preu: activitats gratuïtes
Inscripció: no cal inscripció prèvia
Punt de trobada: Can Marfà.
Passatge de Can Marfà, 1

Can Serra-Història
de la ciutat.
Museu de Mataró
Visita guiada de la mostra
permanent del Museu de Mataró
relacionada amb la història de la
ciutat, que engloba des de l’època
romana amb l’exposició Iluro, ciutat
romana fins a temps medievals i
moderns amb l’exposició Mataró,
ciutat mediterrània.
Dies: el primer dissabte de cada
mes (excepte festius), a les les 18 h.
Activitat familiar: el primer diumenge de cada mes a les 12h. Del 15
de juny al 15 de setembre a les 18h.
Preu: activitats gratuïtes
Inscripció: no cal inscripció prèvia.
Punt de trobada: Can Serra. Museu
de Mataró. El Carreró, 17-19

Per a més informació, reserves
per a grups i altres visites guiades:
Tel (+34) 937 412 930 (de dilluns a
divendres de 9 a 14h)
A/e: educacultura@ajmataro.cat

Per a més informació, reserves
per a grups i altres visites
guiades:
Tel (+34) 937 412 930 (de dilluns
a divendres de 9 a 14h)
A/e: educacultura@ajmataro.cat

Horari de l’equipament:
Del 15 de juny al 15 de setembre, de
divendres a diumenge de 18 a 21 h; del
16 de setembre al 14 de juny, divendres
de 17 a 20 h, dissabtes d’11 a 14 h i de
17 a 20 h i diumenges i festius, d’11
a 14 h. Tancat els dies 1 i 6 de gener,
Divendres Sant, 1 de maig, 24 de juny,
27 de juliol, 15 d’agost, 11 de setembre,
25 i 26 de desembre.

Horari de l’equipament:
del 15 de juny al 15 de setembre, de
dimarts a diumenge de 18 a 21 h; del 16
de setembre al 14 de juny, de dimarts
a divendres de 17 a 20 h, dissabtes
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, i diumenges
i festius, d’11 a 14 h. Tancat els dies 1 i
6 de gener, Divendres Sant, 1 de maig,
24 de juny, 27 de juliol, 15 d’agost, 11 de
setembre, 25 i 26 de desembre.

Instal·lació solar
fotovoltaica de
la Biblioteca
Pompeu Fabra
L’edifici de la Biblioteca Pompeu
Fabra incorpora un sistema
fotovoltaic que aconsegueix
l’aprofitament al màxim de
l’energia solar. Amb aquesta visita guiada, dirigida tant a grups
com a particulars, coneixereu tot
el funcionament d’aquest sistema i la seva producció d’energia
elèctrica i tèrmica.
Dies: primer divendres de cada
mes al matí durant tot l’any
(excepte agost).
Hora: prèvia concertació.
Es necessita un grup mínim
de 6 persones per portar a
terme l’activitat
Preu: activitat gratuïta
Més informació: Biblioteca
Pompeu Fabra.
Tel. (+34) 937 412 920
A/e: b.mataro.pf@diba.cat

Casa Capell,
espai per a
la sostenibilitat

Sales
d’exposicions
de Can Palauet

Ca l’Arenas.
Centre d’Art del
Museu de Mataró

A la Casa Capell treballem per
millorar la nostra ciutat i el
món on vivim, fent-lo més sostenible. Per això oferim visites
guiades, tallers pràctics, recursos en préstec, opcions alternatives, xerrades, audiovisuals,
assessorament i informació
sobre energia, aigua, residus i
recursos, mobilitat, atmosfera,
territori i biodiversitat, consum
responsable...

Les sales d’exposicions ocupen la
planta baixa de l’edifici de Can Palauet,
i s’hi programen durant tot l’any exposicions d’art contemporani. Hi tenen
cabuda els projectes d’artistes visuals
actuals i d’altres exposicions fruits
de la col·laboració amb d’altres administracions, sales d’art i col·lectius
d’arreu. També s’hi exhibeixen
exposicions de diverses temàtiques
rellevants per a la ciutat.

Us proposem una visita guiada
a aquest equipament cultural
especialitzat en art i en la seva
difusió, amb una atenció preferent
en l’activitat artística local. Ca
l’Arenas custodia, conserva i exhibeix la col·lecció d’art del Museu
de Mataró.

Dies i hores: prèvia concertació
per al públic en general, empreses, entitats i centres educatius
Preu: activitat gratuïta
Més informació: Passeig de
l’Orfeó Mataroní, 15 - Parc Central
Tel. (+34) 937 582 440
www.mataro.cat/casacapell
A/e: casacapell@ajmataro.cat

Dies i hores: segons la
programació de l’exposició.
Preu: activitat gratuïta
Inscripció: no cal inscripció prèvia.
Adreça: c. D’en Palau, 32
Per a més informació, reserves
per a grups i altres visites guiades:
Tel (+34) 937 412 930
(de dilluns a divendres de 9 a 14h)
A/e: educacultura@ajmataro.cat
Horari de l’equipament: del 15 de
juny al 15 de setembre, de dimarts
a diumenge de 18 a 21 h; del 16 de
setembre al 14 de juny, de dimarts a
dissabte de 17 a 20 h i diumenges i
festius, d’11 a 14 h. Tancat els dies 1 i
6 de gener, Divendres Sant, 1 de maig,
24 de juny, 27 de juliol, 15 d’agost,
11 de setembre, 25 i 26 de desembre.

Casa Coll i Regàs

Visita al conjunt dels Dolors

La Casa Coll i Regàs, com a mostra de les arts modernistes.
Visita guiada per acostar-se a les arts aplicades a l’arquitectura de la
casa Coll i Regàs: vidrieria, pedra, fusteria, forja, esgrafiats, ceràmica
i mosaics hidràulics.

El conjunt dels Dolors de la Basílica de Santa Maria de Mataró és un dels espais
més importants del barroc català. Començat abans de la Guerra de Successió
i finalitzat dues dècades després, custodia un extraordinari conjunt pictòric
sorgit del taller d’Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755), considerat el millor
pintor català de la primera meitat del segle XVIII. La visita permet descobrir la
capella, la sagristia i la sala de juntes. Després de la restauració de la capella,
s’ha reobert la Sala de Juntes -considerada com la capella Sixtina de Mataróque ara es pot admirar amb una il·luminació i una ambientació renovades.

Dies i hores: dijous, de 12h a 14h. divendres, de 18h a 20h. i tercer i cinquè
diumenge de mes de 12h a 14h

La Casa Coll i Regàs, com a mostra d’una època.
Visita guiada centrada en un context històric marcat per la revolució industrial, la transformació urbanística de Mataró i el protagonisme de la burgesia.
Dies i hores: dissabtes de 18h a 20h i segon i quart diumenge de mes, de 12h a 14h

Materialitz’art en família
Una visita que et permetrà descobrir el modernisme i imaginar el futur de
Mataró a partir de la creació d’un treball col·lectiu on utilitzarem llapis 3D,
entre altres materials i tècniques.

Dies: el segon dissabte de
cada mes (excepte festius)
Hora: a les 18h

RUTES I VISITES GUIADES
RUTES AUDIOGUIADES
Febrer / Juny 2018
www.visitmataro.cat

Visita guiada a
les instal·lacions
del TecnoCampus

Mataró des del
mar: rutes guiades amb barca

Visita guiada al parc científic i de
la innovació TecnoCampus que us
permetrà conèixer entre d’altres,
les instal·lacions universitàries, la
incubadora d’empreses i el centre
de congressos.

Veniu a descobrir Mataró des del mar.
Tot navegant podreu conèixer les característiques de l’entorn natural, del fons
marí, contemplar les transformacions
de la costa i, si és l’època adequada,
observar les aus marines del nostre litoral. Si preferiu navegar de nit, podreu
gaudir observant el cel des del mar i
les sorpreses que ens depara, així com
escoltar històries mitològiques de la mà
d’un astrònom. També us oferim propostes per als més menuts, activitats
pedagògiques per a escolars adaptades
als diferents nivells educatius.

Dies: Els dissabtes a les 11.30 h i a les 18 h; els dies festius no hi haurà visita
(6 de gener). Visites de grup en hores concertades

Activitat familiar: el segon diumenge
de cada mes a les 12h. Del 15 de juny
al 15 de setembre a les 18h.

Preu: 8 euros general, 6 euros per a estudiants i jubilats que ho acreditin.

Dies i hora: amb concertació
prèvia per a grups

Preu: activitats gratuïtes.

Inscripció: Cal inscripció prèvia a www.santamariamataro.org,
culturasantamariamataro@arqbcn.cat o al telèfon 659 132 649.

Preu: gratuït

Per a més informació, reserves per
a grups i altres visites guiades:
Tel (+34) 937 412 930 (de dilluns
a divendres de 9 a 14h)
A/e: educacultura@ajmataro.cat

Inscripció: cal realitzar inscripció
prèvia a l’Oficina de Turisme de Mataró.
La Riera, 48. Tel. 93 758 26 98
turisme@ajmataro.cat

Organització: Gestió Cultural de Santa Maria de Mataró.

Dies i hores: primer diumenge de mes, de 12h a 14h

Horari de l’equipament:
Del 15 de juny al 15 de setembre, de
divendres a diumenge de 18 a 21 h; del
16 de setembre al 14 de juny, divendres
de 17 a 20 h, dissabtes d’11 a 14 h i de
17 a 20 h, i diumenges i festius, d’11
a 14 h. Tancat els dies 1 i 6 de gener,
Divendres Sant, 1 de maig, 24 de juny,
27 de juliol, 15 d’agost, 11 de setembre,
25 i 26 de desembre.

Informació i reserves: a www.casacolliregas.cat
Reserva prèvia a visites@casacolliregas.cat o al 682 15 67 65
Entrada individual: 6 euros
Entrada reduïda: 5 euros (majors de 65 anys i aturats)
Entrada gratuïta a menors de 14 anys
Organitza: Fundació Iluro

Organització: TecnoCampus
Mataró-Maresme

Dies i hores: amb concertació prèvia
Preu: consulteu l’empresa
organitzadora
Punt de trobada: Blaumar.
Port de Mataró
Més informació: blaumar@blaumar.cat
Tel. (+34) 937 904 522 - 639 119 093
www.blaumar.cat

Rutes guiades
en Segway
Gaudeix de l‘aventura sobre rodes per Mataró. Totes les rutes es
fan amb la companyia d’un guia,
que us anirà destacant els punts
d’interès durant el recorregut.
S’ofereixen diverses alternatives,
tant en recorreguts urbans com
en paratges naturals.
- Front Marítim I (60 min)
- Front Marítim II (90 min)
- Parcs i jardins (90 min)
- Can Bruguera (90 minuts)
Dies i hores: amb
concertació prèvia
Preu: consulteu
l’empresa organitzadora
Més informació:
Tel. (+34) 937 551 238
(+34) 666 551 916
A/e: info@segwaystp.cat
www.segwaystp.cat
Organització: Segway STP, SL

Organització: Blaumar Bivalvia SL

Per a més informació, inscripcions i reserves:

Oficina de Turisme de Mataró
La Riera, 48 · 08301 Mataró / Tel. (+34) 937 582 698
A/e: turisme@ajmataro.cat
www.vineamataro.cat
www.visitmataro.cat
Horari: De dimarts a dissabte de 10 a 13h i de 17 a 19h. Diumenges de 9.30 a 13.30 h
Juliol i agost de dilluns a diumenge de 10 a 13 i de 17 a 19h.
Festius de Setmana Santa a octubre de 9.30 a 13.30h

Vine a Mataró
@vineamataro
Envia “visitmataro” al (+34) 687 200 100

Ruta amb bicicleta elèctrica
per la Mataró
històrica
Lloga una Bicikleta elèctrica molt
econòmica i coneix de forma
agradable i divertida el patrimoni
històric de Mataró, fent una pedalada amb Bicikleta elèctrica fàcil i
saludable, mesurant el teu esforç,
seguint un recorregut pel centre i
visitant els seus punts més significatius. També fes servir la Bicikleta,
ecològica i sostenible, en els teus
desplaçaments habituals per Mataró creant les teves rutes. Possibilitat
de fer la ruta amb audioguia.
Dia i hora: Tots els dissabtes al matí
a les 10 h. Altres dies o grups consultar amb l’entitat organitzadora
Inscripció: cal inscripció prèvia
Preu: consulteu l’entitat
organitzadora
Més informació: Tel. 609 058 068
info@bicikletes.cat
www.bicikletes.cat
Organitza: Bicikletes.cat

Rutes actives
amb bicicleta
per Mataró
Descobriu la ciutat de Mataró, el seu
front marítim o les seves muntanyes
damunt d’una bicicleta; us facilitem
tot el que pugueu necessitar: les
bicicletes, la ruta i l’aparell GPS si ho
feu pel vostre compte o un guia acompanyant si ho preferiu, l’assegurança
d’accidents,...
Si voleu us dissenyem una ruta especial a la vostra mida.
- La ciutat (1 h)
- Les hortes i les platges (2 h)
- Les muntanyes (3 h)
També oferim rutes per etapes de més
d’un dia per la zona de Mataró-Montseny
i per la zona de la Costa Brava.
Dies i hora: amb concertació prèvia
Preu: consulteu l’empresa
organitzadora.
Més informació:
Tel. + 34 622 959 767
info@bikeridecostabrava.com
www.bikeridebarcelona.com
Organització: BikerideCostaBrava- Barcelona

Rutes guiades
en Segway pel
Parc Natural
del Montnegre
i el Corredor

Rutes amb
bicicleta elèctrica
pel Parc Natural
del Montnegre
i el Corredor

El segway és un mitjà de transport
de dues rodes. Innovador, unipersonal i amb un sistema automàtic
d’estabilització en moviment. És un
aparell elèctric que no contamina, no
emet sorolls i és totalment respectuós
amb l’entorn. Amb un segway et mous
per la natura d’una manera diferent i
original, pots gaudir d’una passejada
totalment ecològica i està a l’abast de
tothom. Rutes per camins de terra amb
diferents desnivells, de diferent durada
i dificultat, però sempre amb un guia.
- Rutes d’1 hora
- Rutes d’1h 30min

Pedala pels magnífics indrets
que amaga el parc natural del
Montnegre- El Corredor, de manera
autònoma, tot seguint els punts del
gps. Ideal per descobrir l’entorn
natural en família, amb l’esforç just
per poder gaudir-ne tots plegats.
- Ruta de 7 Km
- Ruta de 16 Km

Dies i hores: amb concertació prèvia
Preu: consulteu l’empresa
organitzadora
Més informació: El Bosc Vertical.
Tel. +34 666591 988.
www.boscvertical.com
Organització: El Bosc Vertical

Dies i hores: amb concertació prèvia
Preu: consulteu l’empresa
organitzadora
Més informació: El Bosc Vertical.
Tel. +34 666 591 988.
www.boscvertical.com
Organització: El Bosc Vertical

Tres segles de
neulers a Mataró
Que és l’ofici de Neuler ? I una neula ?
Casa Graupera, mestres neulers des
de 1895, ho expliquen mentre fan la
demostració en directe amb un neuler
de més de 150 anys.
Escolliu la vostra opció de visita
comentada amb demostració de l’ofici
de neuler i tast de neules:
- Neules fetes a mà i neules modernistes. Preu per persona: 2.70 euros
(inclou obsequi).
- Neules farcides amb maduixa,
copa de cava i torro. Preu per
persona: 2.50 euros
- Neules de ceba amb salsa de
calçots i cervesa Moritz.
Preu per persona: 2.50 euros i descobriu des dels orígens de la neula fins
a les últimes innovacions en l’ofici
de neuler.
Dies i hores: amb concertació prèvia
Per a altres models de visita:
Demanar informació a Tel. (+34) 93 755
02 22 A/e: info@casagraupera.com –
www.graupera.com
Organització: Casa Graupera

Passejada
pels teatres
de Mataró al
segle XIX
Itinerari urbà que ens transporta
als llocs on hi havia hagut teatres
com el Principal, l’Euterpe, el
Talia, el Prado, la Constància o
als dels casinos com el Fènix o el
Centre Catòlic. La passejada reviu
l’ambient cultural del Mataró del
segle XIX: els autors, les obres i
els actors del Romanticisme i la
Renaixença.
Dies: consulteu l’entitat organitzadora
(excepte juliol i agost).
Preu: consulteu l’entitat organitzadora
Per a més informació i reserves:
Grup d’Història del Casal A/e: info@
ghcmataro.org - Tel. (+34) 937 989 475
Organització: Grup d’Història del Casal

Ruta pel
patrimoni
cooperatiu
Mataró és una ciutat capdavantera
en el cooperativisme. Des del 1864,
any de la creació de La Obrera Mataronense, gaudeix d’un patrimoni
ric en edificis que han configurat
el tarannà industrial i el lleure de
moltes famílies. La ruta es centra
en moltes de les construccions que
formen el patrimoni de la Unió de
Cooperadors.
Dies: prèvia concertació per al públic en
general, entitats i centres educatius.
Preu: activitat gratuïta
Per a més informació i reserves: Fundació Unió de Cooperadors de Mataró.
Infocooperadorsdemataro.coop /
www.cooperadorsdemataro.coop
Organització: Fundació Unió
de Cooperadors de Mataró

Recorregut pels
punts històrics
de Mataró durant
la guerra civil
Amb aquest recorregut es vol donar a
conèixer com era el Mataró d’abans i
recordar aspectes importants que van
passar durant la Guerra Civil a través
dels coneixements dels membres de la
Comissió de la Memòria Històrica de la
Gent Gran.

Sortida als
fortins de Mataró
Us convidem a descobrir uns elements
del nostre litoral que formen part de la
memòria històrica de la ciutat: els fortins. Desenvolupats durant la Guerra
Civil tenien una funció mot concreta,
eren utilitzats com a forma de defensa
i guaita de possibles incursions.
Dia: dissabte 12 de maig
Hora: a les 9.30 h

Dia: dissabte 14 d’abril

Preu: activitat gratuïta

Hora: a les 10 h

Inscripció: No cal inscripció prèvia

Preu: activitat gratuïta

Punt de trobada: A l’estació de Mataró.
Agafarem el tren i baixarem a la parada
de Sant Andreu de Llavaneres per poder
veure els fortins de Llavaneres i anirem
a peu fins arribar als de Mataró acabant
davant del Centre de Natació.

Inscripció: cal realitzar inscripció prèvia
a l’Oficina de Turisme de Mataró. La Riera,
48. Tel. 93 758 26 98 turisme@ajmataro.
cat, fins el dimecres 11 d’abril, a les 19h
Punt de trobada: Av. Jaume Recoder
cantonada Camí Ral.
Preu: activitat gratuïta
Més informació: Ajuntament de Mataró.
Tel. 93 758 26 26
a/e comissiomemoriahistorica@ajmataro.cat
www.memoriagentgran.cat
Organització: Comissió Memòria
Històrica de la gent gran

Més informació: Ajuntament de Mataró.
Tel. 93 758 26 26 – 93 702 28 97
gga@ajmataro.cat
Organitza: Comissió Memòria
Històrica de la gent gran

Descobrim
Mata i les
Cinc Sènies
Us proposem una caminada
per descobrir els veïnats
de Mata i les Cinc Sènies de
Mataró. Les hortes, el castell
de Mata, les ermites de Sant
Miquel i Sant Martí de Mata,
els Suros d’en Soler –l’última
sureda de Mataró-, interpretant el territori, el paisatge, la
seva història i evolució

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Dia: amb concertació prèvia.
Durada: de 2 a 4 hores, depenent
del trajecte realitzat i dels àmbits
tractats a la sortida
Més informació: Natura, entitat
de medi ambient. Tel. 629 040 295.
A/e: naturamaresme@gmail.com
Organització: Natura, entitat de
medi ambient.

Fotografies: Ramon Manent, Marga Cruz, Fundació Iluro, Òscar Rodbag, Grup d’història
del Casal, Museu Arxiu de Santa Maria, Arxiu Municipal de Mataró, Toni Mairena,
Sergio Ruiz, Sangiovese, Segway, Blaumar, El Bosc Vertical.
Nota: L’Ajuntament de Mataró es reserva el dret a modificar o anul·lar les rutes que organitza
en cas d’inclemències meteorològiques o causes de força major. La responsabilitat de les rutes
recau exclusivament en les entitats organitzadores.
DL: B 3628-2018

