
  11-12 h Conferència 
“El llegat de Puig i Cadafalch. 
Catalanisme i Mancomunitat”, 
a càrrec del professor 
d'Història Contemporània a 
la Universitat Pompeu Fabra 
Josep Pich. Can Palauet. 
Carrer d'en Palau, 32.

  11-12.30 h Ruta guiada 
"El modernisme a Mataró", 
per conèixer els principals 
exponents mataronins 
d'aquest corrent cultural, en 
especial les obres de Puig i 
Cadafalch. La ruta inclou la 
nau Gaudí (la primera obra 
de Gaudí), saló de sessions 
de l'ajuntament, la botiga 
La Confianza, el Rengle... i la 
joia de la corona, la casa Coll 
i Regàs. Punt de trobada: 
Ajuntament de Mataró. 
La Riera, 48.

  12-13 h Els trucs de la cuina 
catalana, a càrrec de l'àvia 
Remei. A l'espai e-àgora del 
Mercat de la Plaça de Cuba. 
Pl. de Cuba, 47.

  12-13 h Conferència “Art 
en temps de guerra i pau: el 
conjunt dels Dolors” a càrrec 
del doctor en història de l'art 
de la Universitat de Girona 
Francesc Miralpeix. Can 
Palauet. Carrer d'en Palau, 32.

  12-13 h Visita guiada al 
Conjunt dels Dolors, una 
de les principals obres 
artístiques del barroc català. 
S'hi conserven les teles i els 
frescs pintats per Antoni 
Viladomat al segle XVIII. Plaça 
de Santa Maria.

  13-14 h Conferència 
“Llums i ombres de 
la industrialització de 
Catalunya al segle XIX”, 
a càrrec del professor 
d'Economia a la Universitat 
de Barcelona, Francesc 
Valls-Junyent. Can Palauet. 
Carrer d'en Palau, 32. 

  13-14 h Visita guiada al 
Clos Arqueològic de Torre 
Llauder per tal de conèixer 
les restes d'una de les 
viles senyorials de la Iluro 
romana. Punt de trobada: 
Clos Arqueològic de 
Torre Llauder. Av. de Lluís 
Companys, s/n.

14-16h Dinar lliure

  16-17.30h Ruta 
guiada "El modernisme a 
Mataró". Punt de trobada: 
Ajuntament de Mataró. 
La Riera, 48.

  17-18h Vista guiada 
pel  Museu de Mataró. 
Podreu fer un recorregut 
per la història de la ciutat 
i la comarca, des de la 

prehistòria, passant pels 
ibers i els romans, la ciutat 
moderna, medieval i fins 
avui. El Carreró, 17.

  17-18 h Visita guiada a 
Can Marfà, el museu del 
gènere de punt del Museu 
de Mataró per conèixer 
millor els processos de 
fabricació del gènere de 
punt. Punt de trobada: 
Passatge de Can Marfà, 1. 

  18-19 h Visita guiada a 
Ca l'Arenas, el centre d'Art 
del Museu de Mataró. Punt 
de trobada: Ca l’Arenas. 
Carrer d'Argentona, 64. 

  18-19 h Visita guiada a 
la Nau Gaudí i a l'exposició 
Tempus Fugit. Carrer 
Cooperativa, 47.

  18-19 h La ruta del 1714 
a Mataró. Punt de trobada: 
plaça de Santa Maria, 
davant la portalada de la 
Capella del Sagrament. 

Amb la col·laboració de:

Organitza:

A MATARÓ

Dia 
SÀPIENS

La VI edició de la festa anual de la revista 
ens porta a la capital del Maresme. Esperem 
que gaudiu de les activitats gratuïtes que 
us hem preparat.

VINE  EL DISSABTE 23 DE MAIGT’HI ESPEREM

Més informació a WWW.SAPIENS.CAT

✱ Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom 
sense prèvia inscripció.

✱ Els equipaments museístics de la ciutat estaran oberts 
de 17h a 20h.
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