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     Ruta Patrimonial
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 diferents (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 moder-
nista de Puig i Cadafalch, així com 
també la primera obra d’Antoni 
Gaudí: la nau de blanqueig de cotó 
coneguda com la Nau Gaudí. 

     Ruta Comercial
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 con-
videm 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. 

Dies i hores: en el mateix horari 
que l’Oficina de Turisme 

Preu: activitat gratuïta 

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

Organització: Ajuntament de Mataró

Rutes audioguiades per Mataró 
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I Rutes i visites guiades I

Salve Iluro. 
La ciutat romana 
a través 
dels sentits 
La millor manera de viatjar en el 
temps és a través dels sentits. Tot 
passejant coneixereu la Mataró 
romana i els nombrosos vestigis 
arqueològics que la ciutat d’Iluro 
ofereix: observarem, escoltarem, 
olorarem, degustarem i tocarem 
textures i elements per endinsar-
nos de ple en l’època romana. 

  Dies: dissabte 9 d’abril

Hora: a les 18 h 

Preu: activitat gratuïta 

Punt de trobada: Ajuntament de 
Mataró. La Riera, 48 

Grups i altres visites: prèvia 
concertació a l’Oficina de Turisme 
de Mataró

Organització: Ajuntament de Mataró

Sales d’exposicions 
de Can Palauet
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 contempo-
rani. 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.

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

Preu: activitat gratuïta 

Més informació: Can Palauet. 
C. d’en Palau, 32. 
Tel. (+34) 937 412 930 
A/e: calarenas@ajmataro.cat 

Organització: Ajuntament de Mataró

Vil·la romana 
de Torre Llauder 
Us proposem una visita guiada a les 
restes de les dependències senyorials 
d’una vil·la romana. Coneixereu com 
eren algunes de les parts d’aquesta 
vil·la: el distribuïdor o atri, la sala 
principal, una part del pati interior 
amb les restes de les columnes del 
peristil, la cambra d’aire calent del 
sistema hipocaust, els banys, les 
latrines i les clavegueres, així com les 
novetats de les darreres excavacions 
arqueològiques. 

  Dies: cada dissabte excepte festius 

Hora: a les 12 h

Preu: activitat gratuïta 

Altres visites: prèvia concertació per 
al públic en general i per a grups escolars 

Punt de trobada: Clos Arqueològic de 
Torre Llauder.  Av. de Lluís Companys,s/n 

Més informació: Tel. (+34) 937 412 930  
A/e: calarenas@ajmataro.cat 

Organització: Ajuntament de Mataró – 
Museu de Mataró 

Nota: en cas de pluja el recinte 
estarà tancat 

Can Marfà. 
Gènere de punt.
Museu de Mataró
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 Cata-
lunya. A la mostra hi podem trobar més 
d’un centenar d’objectes de la col·lecció 
Jaume Vilaseca, una de les més im-
portants de l’Estat quant al sector del 
gènere de punt (maquinària, indumen-
tària, publicitat, eines i documents).  

  Dies i hores: visita guiada cada dis-
sabte a les 18.30 h. També es fan visites 
guiades per a grups prèvia concertació. 

Horari: Divendres i dissabtes 17 a 20 h. 
Diumenges d’11 a 14 h 

Preu: activitat gratuïta 

Més informació: Can Marfà. Passatge de 
Can Marfà, 1. 
Tel. (+34) 937 582 401 

Organització: Ajuntament de Mataró – 
Museu de Mataró

El modernisme 
a Mataró 
Passejant per la ciutat descobrireu, 
entre d’altres, la casa natal de Puig 
i Cadafalch, el mercat del Rengle i 
enguany, com a novetat, la capella 
del Sagrament a la Basílica de San-
ta Maria. També podreu descobrir 
la primera obra de l’arquitecte 
Antoni Gaudí: la Cooperativa la 
Obrera Mataronense, coneguda 
com la Nau Gaudí. 

*Nota: Fins a finals d’estiu la Casa Coll 
i Regàs no es podrà visitar per tasques 
de rehabilitació de l’edifici 

  Dies: diumenge 27 de març, 
24 d’abril i 22 de maig

Hora: a les 11 h 

Preu: activitat gratuïta 

Punt de trobada: Ajuntament de Mataró. 
La Riera, 48 

Grups i altres visites: prèvia concerta-
ció a l’Oficina de Turisme de Mataró 

Organització: Ajuntament de Mataró 

Col·lecció Bassat. Art Contemporani 
de Catalunya. Nau Gaudí
L’any 1883 Antoni Gaudí va construir la seva primera obra i ho va fer a Mata-
ró 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 consisteix un dels fons 
més representatius de l’art català de la segona meitat del segle XX.

  Dies i hores: cada primer diumenge de mes a les 12 h. 
Activitat familiar gratuïta cada tercer diumenge de mes a les 12 h

Horari: de dimarts a dissabte de 17 a 20 h. Diumenges i festius d’11 a 14 h. 
Dilluns tancat.

Preu: activitat gratuïta 

Altres visites: Tel (+34) 937 412 930  
A/e: calarenas@ajmataro.cat 

Més informació: Nau Gaudí. Carrer de la Cooperativa, 47. 08302 Mataró 
info@bassatgaudimataro.cat / www.bassatgaudimataro.cat

Organització: Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró

Mataró, 
un passeig 
per la història
Descobreix Mataró fent un tast per 
la seva història a través d’anècdotes 
i lectures, tot passejant pels seus 
carrers, edificis i places i gaudint dels 
seus racons més singulars.

  Dies: diumenge 6 de 
març. 10 d’abril, 8 de maig

Hora: a les 11 h 

Preu: Activitat gratuïta 

Punt de trobada: Ajuntament de Mataró. 
La Riera, 48 

Grups i altres visites: 
prèvia concertació a l’Oficina de 
Turisme de Mataró 

Organització: Ajuntament de Mataró

Can Serra. 
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 medite-
rrània. 

  Dies i hores: l’últim dissabte de 
cada mes a les 18h.
Visites guiades prèvia concertació per al 
públic en general i per a grups escolars. 
També es fan visites guiades per al 
públic en general sense concertació 
(segons la programació de l’exposició 
temporal). Activitat familiar gratuïta 
cada segon diumenge de mes a les 12 h. 

Punt de trobada: Can Serra. 
Museu de Mataró. El Carreró, 17-19 

Preu: activitat gratuïta 

Més informació: Tel. (+34) 937 582 401  
A/e: museum@ajmataro.cat 
calarenas@ajmataro.cat

Organització: Ajuntament de Mataró - 
Museu de Mataró

Vine a Mataró, una ciutat me-
diterrània, 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 cultu-
ral sorprenent: les restes d’Iluro 
i vil·les romanes, el magnífic 
conjunt barroc dels Dolors a la 
Basílica de Santa Maria, les joies 
del modernisme, com la Casa 
Coll i Regàs i la Nau Gaudí.

Mataró, quina descoberta!

El triangle 
modernista 
al Maresme: 
Puig i Cadafalch, 
Gaudí i Domènech 
i Montaner

El modernisme 
de Mataró i 
Canet de Mar
Ruta guiada que permet des-
cobrir les principals obres dels 
arquitectes que més van influir 
en l’arquitectura modernista de 
la comarca: a Mataró la Casa Coll 
i Regàs de Josep Puig i Cadafalch 
i la nau de blanqueig de cotó i 
primera obra de l’insigne arqui-
tecte Antoni Gaudí, a Canet de 
Mar, la Casa Museu de Domènech 
i Montaner, entre d’altres.

*Nota: Fins a finals d’estiu la Casa Coll 
i Regàs no es podrà visitar per tasques 
de rehabilitació de l’edifici

  La ruta s’organitza per a grups 
prèvia concertació amb l’Oficina 
de Turisme de Mataró  

Organització: Ajuntament de Ma-
taró i Ajuntament de Canet de Mar

Miquel Biada, 
el primer 
ferrocarril
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 
de Miquel Biada.

  Dies: diumenge 20 de març

Hora: a les 11 h

Preu: activitat gratuïta 

Punt de trobada: Ajuntament 
de Mataró. La Riera, 48 

Grups i altres visites: prèvia 
concertació a l’Oficina de Turisme 
de Mataró 

Organització: Ajuntament 
de Mataró 

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 prefe-
rent en l’activitat artística local. 
Ca l’Arenas custodia, con-
serva i exhibeix la col·lecció 
d’art del Museu de Mataró. 

  Dies i hores: l’últim diumenge 
de cada mes a les 12 h.
També prèvia concertació per al 
públic en general i per a grups 
escolars. Activitat familiar 
gratuïta cada primer diumenge 
de mes a les 12 h.

Preu: activitat gratuïta 

Més informació: Ca l’Arenas. 
C. d’Argentona, 64. 
Tel. (+34) 937 412 930  
A/e: calarenas@ajmataro.cat  

Organització: Ajuntament 
de Mataró – Museu de Mataró
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Fotografies: Sergio Ruiz (portada) / Sergio Ruiz / Cap Catalogne 
/ Grup d’Història del Casal / Arxiu Municipal de Mataró / Ajuntament de Mataró 
/ Armats de Mataró / Ramon Manent / Toni Mairena / Sangiovese 
/ Segway / Blaumar

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.

Amb el suport de: 

Amb la col·laboració de: 

Visita guiada a les 
instal·lacions del 
TecnoCampus 
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. 

Dies i hora: amb concertació 
prèvia per a grups 

Preu: gratuït 

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

Organització: TecnoCampus 
Mataró-Maresme

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 Pra-
do, 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 Romanticis-
me i la Renaixença. 

Dia: consulteu l’entitat organitzadora

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 

Grups i altres visites: amb 
concertació prèvia 

Organització: Grup d’Història del Casal

Mataró des del 
mar: rutes guiades 
amb barca
Veniu a descobrir Mataró des del mar. 
Tot navegant podreu conèixer les carac-
terístiques 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 i hores: amb concertació prèvia 

Preu: consulteu l’empresa organitzadora 

Punt de trobada: Blaumar. 
Port de Mataró 

Més informació: A/e: blaumar@blaumar.cat 
Tel. (+34) 937 904 522 - 639 119 093 
www.blaumar.cat 

Organització: Blaumar Bivalvia SL

Tres segles 
de neulers 
a Mataró 
Casa Graupera, mestres 
neulers des de 1885, ofe-
reixen diferents propostes 
d’itinerari pel seu establi-
ment, des d’una visita amb 
demostració i tast, fins a 
una altra de més complerta 
amb visita als obradors 
de neules i xocolata amb 
degustació, en tots els 
casos podreu descobrir des 
dels orígens de la neula fins 
a les últimes innovacions en 
l’ofici de neuler.

Dies i hora: amb 
concertació prèvia

Preu visita establiment: gratuïta  

Preu visita als obradors: consul-
teu amb l’empresa organitzadora

Més informació: 
Tel. (+34) 93 755 02 22. 
A/e: info@casagraupera.com

Organització: Casa Graupera 

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 mem-
bres de la Comissió de la Memòria 
Històrica de la Gent Gran. 

  Dia i hora: divendres 15 d’abril a les 
10 h. La visita guiada serà realitzada per 
la historiadora Margarida Colomer.

Punt de trobada: Av. Jaume Recoder 
cantonada Camí Ral 

Preu: activitat gratuïta

Més informació: Ajuntament de Mataró. 
Servei de Família. 
Tel (+34) 937 582 626 
A/e: comissiomemoriahistorica@ajmataro.cat 
www.memoriagentgran.cat 

Organització: Comissió de la Memòria 
Històrica de la Gent Gran de Mataró

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 al-
ternatives, tant en recorreguts urbans 
com en paratges naturals. 
- Front Marítim I (60 min)
- Front Marítim II (90 min) 
- Parcs i jardins (90 min) 

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

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 Ma-
taró, fent una pedalada amb Bicikleta 
elèctrica fàcil i saludable, mesurant el 
teu esforç, seguint un recorregut pel 
centre i visitant els seus punts més sig-
nificatius. 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: dissabtes 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 

Organitza: Bicikletes.cat

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 for-
tins. Desenvolupats durant la Guerra 
Civil tenien una funció molt concreta, 
eren utilitzats com a forma de defensa 
i guaita de possibles incursions. 

  Dia i hora: dimecres 25 de maig 
a les 9.30 h. 

Punt de trobada: davant l’estació de 
Mataró. Agafarem el tren fins a Sant 
Andreu de Llavaneres, d’allà anirem a 
peu fins a arribar als fortins de Mataró. 
La sortida acabarà davant del Centre 
Natació de Mataró. 

Preu: activitat gratuïta 

Més informació: Ajuntament de Mataró. 
Servei d’igualtat i ciutadania
Tel (+34) 937 582 626 
A/e: comissiomemoriahistorica@ajmataro.cat 
www.memoriagentgran.cat 

Organització: Comissió de la Memòria 
Històrica de la Gent Gran de Mataró

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 bicicle-
tes, 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)

Dies i hora: amb concertació prèvia

Preu: consulteu l’empresa organitzadora.

Més informació: Tel. 622 959 767
info@bikeridecostabrava.com
www.bikeridebarcelona.com

Organització: BikerideCostaBrava-Barcelona

Instal·lació 
solar fotovoltaica 
de la Biblioteca 
Pompeu Fabra
L’edifici de la Biblioteca Pompeu 
Fabra incorpora un sistema fotovol-
taic 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 sis-
tema 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 

Preu: activitat gratuïta 

Més informació: Biblioteca 
Pompeu Fabra 
Tel. (+34) 937 412 920 
A/e: b.mataro.pf@diba.cat 

Organització: Ajuntament de Mataró

I Rutes i visites guiades I

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 13 h i de 17 a 19 h. Diumenges de 10 a 14 h.
Juliol i agost de dilluns a diumenge de 10 a 13 h i de 17 a 19 h. Festius de Setmana Santa 
a octubre de 10 a 14 h

Vine a Mataró

@vineamataro

Envia “visitmataro” al (+34) 687 200 100

RUTES I VISITES GUIADES

Març / Maig 2016

WOW!
RUTES AUDIOGUIADES

www.visitmataro.cat
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El modernisme a Mataró

Miquel Biada, el primer ferrocarril

Mataró, un passeig per la Història

Salve Iluro. La ciutat romana a través dels sentits

Can Serra. Museu de Mataró

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

Vil·la Romana de Torre Llauder

Nau Gaudí - Col·lecció Bassat

Can Marfà. Gènere de Punt. Museu de Mataró

Recorregut pels punts històrics de la Guerra Civil

Sortida als fortins de Mataró

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

Dies i hora: prèvia concertació 
per al públic en general, empre-
ses, 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

Organització: Ajuntament 
de Mataró 


