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, 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
Vine a Mataró!

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.

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

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

Preu: gratuït

Organització: Ajuntament de Mataró
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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
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 modernista de Puig
i Cadafalch, així com també una de
les primeres obres d’Antoni Gaudí, la
Cooperativa la Obrera Mataronense,
coneguda com la Nau Gaudí.

ÏT • G

ÏT • G

Ruta Comercial

R AT U

Ruta Patrimonial

R AT U

Rutes audioguiades per Mataró

Restes
Arqueològiques
de Can Xammar

Muralla de
de Can Xammar

7

Hospital de
Sant Jaume i
Santa Magdalena

Rutes i visites guiades / 201 4
Vil·la romana
de Torre Llauder

Visita al
Conjunt barroc
dels Dolors

Visita a
les seccions
del Museu Arxiu
de Santa Maria

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.

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: tots els dissabtes excepte
festius

Visita guiada per conèixer diversos
espais de la Basílica de Santa Maria i
les seccions del Museu Arxiu de Santa
Maria. El recorregut comença amb una
visita a la basílica i la lauda del segle V,
continua per la sala de síntesi, les seccions del Roser i les Santes i la capella
modernista del Sagrament, i finalitza al
conjunt dels Dolors, obra barroca del
segle XVIII que inclou pintures d’Antoni
Viladomat.

Preu: gratuït

Visita audioguiada que permet
descobrir el nucli principal del barroc
mataroní. La capella va ser ornamentada per Antoni Viladomat, el pintor
català més important del segle XVIII.

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

Dies: tots els dissabtes de l’any
(excepte festius)
Hora: de les 11 a 13 h i de 18 a 20 h

Preu: gratuït

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

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

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

Punt de lliurament de les audioguies:
Basílica de Santa Maria. Porta principal
de la Capella dels Dolors

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

Organització: Ajuntament de Mataró –
Museu de Mataró

Organització: Museu Arxiu
de Santa Maria

Organització: Ajuntament de Mataró

Nota: en cas de pluja el recinte
estarà tancat

El modernisme
a Mataró

Casa Coll i Regàs.
Visita cultural
audioguiada

Ruta Puig
i Cadafalch.
Mataró - Argentona

Visita que permet gaudir de l’obra
més representativa de l’arquitecte
Josep Puig i Cadafalch 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 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.

Hora: a les 11 h

Dies: cada primer dissabte del mes
d’abril a octubre i cada quart diumenge
de mes (excepte agost)

Dies: dissabte 5 d’abril, 3 de maig,
7 de juny, 5 de juliol, 6 de setembre
i 4 d’octubre

Preu: gratuït

Hora: de 10.30 a 12.30 h

Hora: a les 10 h

Hora: a les 10 h

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

Preu: gratuït

Preu: 16 euros. Menors fins
a 7 anys: gratuït

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

Grups: prèvia concertació
Tel. (+34) 937 908 474
A/e: fundacio@fundacioiluro.cat

Preu: 10,43 euros. Majors de 65 anys i
nens de 8 a 16 anys 7,82 euros.
Menors fins a 7 anys: gratuït

Hora: a les 12 h i del 15 de juny al 15 de
setembre, a les 19 h

Hora: a les 18 h

Temporada d’estiu: 20 de juliol
i 24 d’agost a les 10 h

Punt de trobada: carrer d’Argentona, 55

Organització: Ajuntament de Mataró

Hora: a les 18 h
Preu: gratuït
Punt de trobada: Museu Arxiu
de Santa Maria. C. de Beata Maria, 3
www.masmm.org
Organització: Museu Arxiu
de Santa Maria

Passejant per la ciutat descobrireu,
entre d’altres, la casa natal de Puig
i Cadafalch, 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 la Obrera Mataronense,
coneguda com la Nau Gaudí.
Dies: Diumenge 26 de gener,
23 de febrer, 23 de març, 27 d’abril,
25 de maig, 22 de juny, 28 de setembre,
26 d’octubre, 23 de novembre i
21 de desembre

Dies: primer dissabte de cada mes durant tot l’any (excepte a l’agost, el mes de
novembre - dia 8 - i desembre - dia 13 -)

El triangle
modernista
al Maresme:

Puig i Cadafalch, Gaudí
i Domènech i Montaner.
El modernisme de
Mataró i Canet de Mar
Ruta guiada d’un dia que permet
descobrir les principals obres dels
arquitectes que més van influir
en l’arquitectura modernista de
la comarca.
Dies: dissabte 10 de maig,
12 de juliol i 13 de setembre

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

Inscripció: cal inscripció prèvia
a l’Oficina de Turisme de Mataró o
a l’Ajuntament d’Argentona

Organització: Fundació Iluro

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

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

Organització: Ajuntament de Mataró i
Ajuntament de Canet de Mar

Organització: Ajuntament de Mataró i
Ajuntament d’Argentona

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

Can Serra presenta una museografia
renovada de les sales que acullen la
seva exposició amb un nou discurs.

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.

Punt de trobada: Can Serra.
Museu de Mataró. El Carreró, 17-19
Més informació: Tel. (+34) 937 582 401
A/e: museum@ajmataro.cat
calarenas@ajmataro.cat
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Organització: Ajuntament de Mataró Museu de Mataró
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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.

Dies i hores: prèvia concertació
per al públic en general i per a grups
escolars. Visita guiada el darrer
diumenge de mes del 15 de juny al
15 de setembre a les 18 h i del 16 de
setembre al 14 de juny a les 12 h

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)

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

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

Organització: Ajuntament de Mataró –
Museu de Mataró

Organització: Ajuntament de Mataró
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Dies i hores: cada dimecres a les 18 h.
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)
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48 hores.
Open Puig i
Cadafalch

Sales d’exposicions
de Can Palauet
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Can Serra.
Museu de Mataró
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Us convidem a participar en una nova
edició de les 48 hores, Open Puig i Cadafalch, un cap de setmana de portes
obertes i visites guiades a diversos
edificis i conjunts arquitectònics que
constitueixen el patrimoni arquitectònic i històric de la ciutat.
Dies i hores: consulteu l’entitat
organitzadora
Preu: gratuït
Organització: Ajuntament de Mataró.
Servei d’urbanisme i patrimoni, .
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Dies: dissabte 15 de febrer, 15 de
març, 19 d’abril, 31 de maig, 14 de juny,
12 de juliol, 9 d’agost, 20 de setembre,
18 d’octubre i 15 de novembre.
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Salve Iluro.
La ciutat romana
a través
dels sentits
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Salve Iluro. La ciutat romana a través dels sentits
Vil·la romana de Torre Llauder
Visita Conjunt dels Dolors
Visita a les seccions del Museu Arxiu de Santa Maria
El modernisme a Mataró
Casa Coll i Regàs. Visita cultural audioguiada

Ruta Puig i Cadafalch. Mataró - Argentona
El triangle modernista al Maresme
Can Serra. Museu de Mataró
Col·lecció Bassat d’Art Contemporani
Mataró, un passeig per la història
Ruta del mar

El primer edifici d’Antoni Gaudí,
construït el 1883 per encàrrec de la
Sociedad Cooperativa la Obrera
Mataronense, acull la Col·lecció Bassat
d’Art Contemporani de Catalunya.
Us proposem una doble visita:
• a un edifici que en el seu plantejament
és clau perquè obrí el camí del que seria
la creació gaudiniana més genuïna:
el desenvolupament dels arcs com a
elements sustentadors
• i a una col·lecció única que constitueix
un dels fons més representatius de l’art
català de la segona meitat del segle XX.
Dies i horari: de dimarts a dissabte de
17 a 20 h. Diumenges i festius d’11 a 14 h.
Del 15 de juny al 15 de setembre, de
dimarts a diumenge i festius, de 18 a 21 h.
Dilluns tancat
Visita guiada gratuïta cada primer diumenge de mes a les 12 h . A l’estiu a les 18 h
Activitat familiar gratuïta cada tercer diumenge de mes a les 12 h . A l’estiu a les 18 h
Preu: gratuït
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 9 de febrer,
20 d’abril, 8 de juny, 12 d’octubre
i 7 de desembre
Hora: a les 11 h
Preu: gratuït
Temporada d’estiu: diumenge 10 d’agost
a les 19 h
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

www.vineamataro.cat

Rutes i visites guiades
Rutes audioguiades

Vine a
Mataró

2014

Col·lecció Bassat.
d’Art Contemporani de Catalunya
(Nau Gaudí)

Una volta pel món
del gènere de punt .
Fundació Jaume
Vilaseca

Mataró, de la
indústria tèxtil al
TecnoCampus

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 se centra en moltes de les
construccions que formen el patrimoni
d’Unió de Cooperadors.

Dies i hora: prèvia concertació
per a grups

Us proposem un recorregut guiat que
us permetrà 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 amb la visita a la Fundació
Jaume Vilaseca, la importància del
moviment obrer i el cooperativisme
de començament del segle XX. La ruta
acabarà al parc científic i de la innovació TecnoCampus Mataró - Maresme.

Preu: consulteu amb
l’entitat organitzadora

Dies i hora: amb concertació
prèvia per a grups

Més informació: Tanit didàctica
i Difusió cultural
Tel (+34) 937 539 306
tanitdifusio@tanitdifusio.cat

Preu: consulteu a l’Oficina de
Turisme de Mataró

Mes informació: Fundació Unió
de Cooperadors de Mataró.
Tel. 667 481 115
www.cooperadorsdemataro.coop

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
i sintètiques, la seva transformació
en fil, així com descobrir una extensa
col·lecció de maquinària que mostra
la forma de teixir, el procés de tallar,
confeccionar o planxar fins a arribar al
producte acabat.

Organització: Ajuntament de Mataró

Organització: Fundació Unió
de Cooperadors de Mataró

Ruta del mar

Passejada pels
teatres de Mataró
al segle XIX

Recorregut pels
punts històrics
de Mataró durant
la guerra civil

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 la
fresca al costat del mar, protagonista
d’aquest recorregut per la història.
Dies: dissabte 19 de juliol, 2 d’agost,
16 d’agost, 30 d’agost i 6 de setembre
Hora: a les 19 h
Preu: gratuït

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.
Dia: 23 de març, cal inscripció
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

Dia i hora: divendres 23 de maig a les
9.30 h. La visita guiada serà realitzada
per la historiadora Margarida Colomer.
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.

Coneix els
Armats de Mataró

Visiteu i conegueu el local (Castrum),
el vestuari, els diferents tipus de
cuirasses, els tipus d’Armat i les seves
particularitats. Gaudeix de la sensació
de viure la Setmana Santa catalana
amb una tradició a Mataró i una
història de més de 300 anys. Podràs
aprofundir en la seriositat i harmonia
de les desfilades i evolucions pels
carrers.
Dies i hora: dissabtes d’11 a 13 h, excepte
festius i Setmana Santa. Altres visites per
grups prèvia concertació.
Preu: gratuït, grups consulteu empresa
organitzadora.
Mes informació: Armats de Mataró,
La Riera, 117 1r pis (edifici de la Presó)
08302 Mataró
Tel: (+34) 937 903 734 - 654 385 087
armatsdemataro@gmail.com
elsarmatsdemataro.blogspot.com
Organització: Armats de Mataró

Preu: gratuït

Casa Capell,
espai per a
la sostenibilitat

Dia i hora: divendres 11 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: gratuït
Més informació: Ajuntament de Mataró.
Servei de Família. Tel (+34) 937 582 626
A/e: comissiomemoriahistorica@
ajmataro.cat
www.memoriagentgran.cat

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
Preu: gratuït

La Casa Capell allotja el coneixement, la pràctica, les preguntes i
les respostes encaminades a assolir
un desenvolupament sostenible a
la nostra ciutat. Ofereix, per tant,
informació, assessorament, recursos i
activitats sobre el Pla de Lluita contra
el Canvi Climàtic - Agenda 21 Mataró,
el Parc Montnegre i el Corredor, horts
urbans, metabolisme urbà, residus,
aigua, energia, mobilitat, consum... tot i
sempre, en clau de sostenibilitat.
Dies i hores: prèvia concertació per al
públic en general, empreses, entitats i
centres educatius
Preu: gratuït

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

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 membre de la
Comissió de la Memòria Històrica de la
Gent Gran.

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

Organització: Ajuntament 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 molt concreta,
eren utilitzats com a forma de defensa
i guaita de possibles incursions.

Preu: gratuït

Organització: Fundació Jaume Vilaseca Tanit Didàctica i Difusió cultural

Punt de trobada: ermita de Sant Simó
(Carretera Nacional II davant de la plaça
de Sant Simó). La ruta finalitza al Port
de Mataró.

Sortida als
fortins de Mataró

Dies i hora: prèvia concertació per
al públic en general, entitats i
centres educatius

Més informació: Casa Capell. Passeig de
l’Orfeó Mataroní, 15 - Parc Central
Tel. (+34) 937 582 440
A/e: casacapell@ajmataro.cat

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

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: Ajuntament de Mataró

Organització: TecnoCampus
Mataró-Maresme

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

Mataró des del
mar: rutes guiades
amb barca

Rutes guiades
en Segway

Ruta amb bicicleta
elèctrica per la
Mataró històrica

Rutes actives
amb bicicleta
per Mataró

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.

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)
- Mataró - St. Vicenç de Montalt (120 min)
- Circumval·lació a Mataró (120 min)
- Boscos de Mataró (120 min)

Conegueu de forma agradable i divertida el patrimoni històric de Mataró fent
una pedalada amb bicicleta elèctrica,
fàcil i saludable, seguireu un recorregut pel centre i visitareu els seus
punts més significatius, promocionant
el desplaçament sostenible i ecològic
dins la ciutat que ens proporciona la
bicicleta elèctrica. Hi ha la possibilitat
de fer la ruta amb audioguia.
Dia i hora: dissabtes a les 10 h. Altres
dies o grups consultar amb l’entitat
organitzadora

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)

Dies i hores: amb concertació prèvia

Inscripció: cal inscripció prèvia

Dies i hora: amb concertació prèvia

Preu: consulteu l’empresa organitzadora

Dies i hores: amb concertació prèvia

Preu: consulteu l’entitat organitzadora

Preu: consulteu l’empresa organitzadora.

Més informació: Tel. (+34) 937 551 238
(+34) 666 551 916
A/e: info@segwaystp.cat
www.segwaystp.cat

Més informació: Tel. 609 058 068
catinfo@bicikletes.cat
www.bicikletes.cat

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

Organitza: Bicikletes.cat

Organització: BikerideCostaBravaBarcelona

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: 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

Amb el suport de:

www.vineamataro.cat
vineamataro
@vineamataro
Fotografies: Sergio Ruiz (portada) / Òscar Valdivielso /
Cap Catalogne / Grup d’Història del Casal /
Arxiu Municipal de Mataró i Ajuntament de Mataró /
Armats de Mataró / 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 la col·laboració de:

