
Guiades!Tot
l’any! Rutes i visites guiades 2010



Nota: L’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró 
es reserva el dret a modificar o anul·lar les rutes, en cas 
d’inclemències meteorològiques o causes de força major. 

Troba el teu dia de 
cultura a Mataró!
A Mataró hi ha diferents rutes guiades i 
audioguiades amb les quals descobriràs els 
indrets més singulars i les propostes patrimonials 
més interessants per gaudir de la cultura durant 
tot l’any: troba’t el llegat modernista de la mà 
d’arquitectes únics com Puig i Cadafalch i Gaudí, 
la bellesa i l’expressivitat de les pintures d’Antoni 
Viladomat del conjunt barroc dels Dolors, els 
comerços més emblemàtics i els inicis i l’evolució 
del tèxtil a la ciutat.



Rutes

Ruta audioguiada per 
Mataró
Mataró és una ciutat plena d’història i rica en patrimoni. El 
recorregut de la ruta audioguiada us permetrà descobrir al vostre 
aire 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 també una de les primeres obres d’Antoni Gaudí, la 
Cooperativa Obrera Mataronense, coneguda com la Nau Gaudí.

cada dia de la setmana, consultar 
horaris a l’Oficina de Turisme de Mataró

gratuïta 
 

Oficina de Turisme de Mataró

Institut Municipal de Promoció 
Econòmica de Mataró

Dies i hores: 
 

Preu:

Punt de lliurament 
de les audioguies: 

Organització: 





Rutes

Ruta comercial 
audioguiada
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 oferta de 2.000 establiments, amb un comerç 
marcadament mediterrani, pròxim, de qualitat, professional i 
modern que us convidem a conèixer.

cada dia de la setmana, consultar 
horaris a l’Oficina de Turisme de Mataró

gratuïta 
 

Oficina de Turisme de Mataró

Institut Municipal de Promoció 
Econòmica de Mataró

Dies i hores: 
 

Preu:

Punt de lliurament 
de les audioguies: 

Organització: 





Rutes guiades 

El modernisme a Mataró
Ruta urbana pels edificis més significatius del Modernisme 
mataroní en una síntesi històrica de l’època i amb referències 
biogràfiques dels principals arquitectes del moment, sobretot 
del mataroní Josep Puig i Cadafalch. Passejant per la ciutat 
descobrireu, entre d’altres, la casa natal de Puig i Cadafalch, 
el saló de sessions de l’Ajuntament, el mercat del Rengle i la 
gran joia del Modernisme a Mataró: la casa Coll i Regàs. També 
podreu descobrir una de les primeres obres de l’arquitecte 
Antoni Gaudí: la Cooperativa Obrera Mataronense, coneguda 
com la Nau Gaudí.

diumenges 24 de gener, 28 de febrer, 
28 de març, 25 d’abril, 23 de maig, 
27 de juny, 26 de setembre, 
24 d’octubre i 28 de novembre

a les 11 h

gratuïta

Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48

Institut Municipal de Promoció 
Econòmica de Mataró 

Dies: 

Hora:

Preu: 

Punt de trobada:  

Organització:





Rutes guiades

Ruta Puig i Cadafalch.  
Mataró - Argentona
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 edificis 
que es visiten a Mataró són el Saló de Sessions de l’Ajuntament, la 
casa Coll i Regàs, la botiga La Confianza, la casa Parera i el mercat 
del Rengle. A Argentona es visita, entre d’altres, la casa d’estiueig 
de l’arquitecte, la capella del Sagrament i can Garí.

primer dissabte de mes*

a les 10 h

10 €. Jubilats/des i nens/es de 6 a 12 
anys: 7,50 €. Nens/es fins a 5 anys: gratuït

cal realitzar inscripció prèvia a l’Oficina 
de Turisme de Mataró 

Institut Municipal de Promoció 
Econòmica de Mataró i Ajuntament 
d’Argentona

Dies: 
 

Hora:

Preu: 
 

Inscripció: 

Organització: 

*Consulteu el període de realització de la ruta





Rutes guiades 

Ruta per la història de 
Mataró
Mataró és una ciutat de més de dos mil anys d’història. Des de 
l’antiguitat ha anat creixent i transformant-se d’acord amb els 
canvis demogràfics, les activitats econòmiques o la situació 
geopolítica de cada moment. El recorregut us permetrà 
conèixer una part del seu patrimoni arqueològic i històric, des 
de la Iluro romana fins a l’època del Modernisme.

diumenges 10 de gener, 14 de febrer, 
14 de març, 11 d’abril, 9 de maig, 
13 de juny, 12 de setembre, 
10 d’octubre, 14 de novembre 
i 12 de desembre  

a les 11 h

gratuïta

Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48

Institut Municipal de Promoció 
Econòmica de Mataró

Dies: 

 

 
Hora:

Preu: 

Punt de trobada:  

Organització:





Visites guiades

Visita a les seccions
del Museu Arxiu
de Santa Maria
Visita guiada per conèixer totes les seccions del Museu 
Arxiu de Santa Maria. El recorregut comença amb la visió de 
l’església, continua per la Sala de Síntesi, les seccions del 
Roser i les Santes, la capella modernista del Sagrament, i 
finalitza al conjunt dels Dolors, obra barroca del segle XVIII 
que inclou pintures d’Antoni Viladomat.

primer dissabte de cada mes durant tot 
l’any (excepte agost)

a les 18 h 

gratuïta

Museu Arxiu de Santa Maria 
C. de Beata Maria, 3 
www.masmm.org

Museu Arxiu de Santa Maria

Dies:

Hora:

Preu:

Punt de trobada: 
 

Organització: 





Visites guiades

Ca l’Arenas, Centre d’Art 
del Museu de Mataró
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. Disposa d’espais per a exposicions temporals i d’espais 
de caràcter polivalent i, a més, s’hi fan tota mena d’activitats de 
caràcter públic i d’interès general: xerrades, conferències, tallers, 
audiovisuals...

prèvia concertació per al públic en 
general i per a escolars

Ca l’Arenas, Centre d’Art del Museu  
de Mataró  
C. d’Argentona, 64
Tel. (+34) 937 412 930
A/e: calarenas@ajmataro.cat 
www.cultura.mataro/museu/calarenas

Museu de Mataró 
El Carreró, 17-19. 
Tel. (+34) 937 582 401 
A/e: museum@ajmataro.cat 

Institut Municipal d’Acció Cultural - 
Museu de Mataró

Dies i hores: 
 

Més informació: 
 
 
 
 

 
 
 

Organització: 





Visites guiades

Sales d’Exposicions
de Can Palauet 
Les sales d’exposicions ocupen la planta baixa de l’edifici de Can 
Palauet, on es programen exposicions d’art contemporani durant 
tot l’any.

prèvia concertació per al públic en 
general i per a escolars. També es 
fan visites guiades per al públic en 
general sense concertació (segons la 
programació de l’exposició) 

Sales d’Exposicions de Can Palauet 
C. d’en Palau, 32. 
Tel. (+34) 937 582 101 
A/e: canpalauet@ajmataro.cat

Institut Municipal d’Acció Cultural

Dies i hores: 

Més informació: 

 

Organització: 





Visites guiades

Una volta pel món del 
gènere de punt
Fundació Jaume Vilaseca
La visita a la Fundació Jaume Vilaseca permet aprofundir en 
els processos de fabricació del gènere de punt, fonamental 
durant molts anys en l’economia mataronina. Podeu conèixer 
els diversos tipus de fibres, naturals, sintètiques i la seva 
transformació en fil, una extensa col·lecció de maquinària que 
mostra la forma de teixir, el procés de tallar, confeccionar o 
planxar fins arribar al producte acabat.

tots els dijous feiners de l’any (excepte 
agost). Altres dies amb concertació 
prèvia

de 15 a 19 h

gratuïta

Fundació Jaume Vilaseca 
C. de Baldomer Vila, 9 
Tel. (+34) 937  993 397 
www.fundaciojaumevilaseca.org

Fundació Jaume Vilaseca

Dies: 
 

Hora:

Preu:

Punt de trobada:  

 

Organització: 





Visites guiades

Instal·lació solar 
fotovoltaica de la 
Biblioteca Pública 
Pompeu Fabra
L’edifici de la Biblioteca Pública Pompeu Fabra incorpora 
un sistema fotovoltaic per tal d’aconseguir l’aprofitament al 
màxim de l’energia solar. Amb aquesta visita guiada, adreçada 
tant a grups com a particulars, coneixereu, entre d’altres, tot 
el funcionament d’aquest sistema i la seva producció d’energia 
elèctrica i tèrmica.

primer divendres de cada mes durant 
tot l’any (excepte agost)

prèvia concertació

gratuïta

Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
Pl. d’Occitània, s/n  
Tel. (+34) 937 412 920 
A/e: b.mataro.pf@diba.cat

Biblioteca Pública Pompeu Fabra

Dies: 

Hora:

Preu:

Més informació:  
 
 

Organització: 





Rutes guiades

Rutes guiades en SEGWAY. 
Aventura sobre rodes
per Mataró
El Segway és una alternativa innovadora i divertida per fer 
rutes. En només cinc minuts s’aprèn a conduir i té una 
mobilitat i maniobrabilitat que permet accedir a qualsevol 
lloc. 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.

amb concertació prèvia

consulteu-los a l’empresa organitzadora

info@segwaystp.cat 
www.segwaystp.cat 
(+34) 937 555 533 
(+34) 666 551 916

Plaça de Beat Salvador, 1

Segway STP, SL

Dies i hores:

Preu:

Més informació:  

 

Punt de trobada:

Organització: 

1. Mataró històric (45 min.)
2. Cinc Sènies 1 (60 min.)
3. Front marítim (75 min.)
4. Parcs i jardins (90 min.)
5. Cinc Sènies 2 (120 min.)
6. Circumval·lació a Mataró (120 min.) 
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Col·labora:

Edita:

Per a més informació:

Oficina de Turisme de Mataró
La Riera 48 · 08301 Mataró

Tel. (+34) 937 582 698   A/e: turisme@ajmataro.cat
Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 13 h i de 17 a 19 h 

diumenges i festius de 10 a 14 h
www.mataro.cat


