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Descoberta de primavera:
Ruta Puig i Cadafalch per Mataró i Argentona
El 2017 va ser designat “Any Puig i Cadafalch” en celebrar-se els 150 anys del seu
naixement. Amb una mica de retard us proposem veure algunes de les seves obres com a
arquitecte que va deixar a Mataró (la seva ciutat nadiua) i Argentona.

Josep Puig i Cadafalch
Josep Puig i Cadafalch (Mataró, 17 d'octubre
de 1867 – Barcelona, 23 de desembre de 1956)
fou un arquitecte modernista, historiador de l'art
i polític català. Va exercir la política com a
regidor de l'Ajuntament de Barcelona, diputat a
les Corts Espanyoles, diputat provincial, i com a
president de la Mancomunitat de Catalunya.
Entre les seves obres més conegudes figuren la
Casa Amatller (1898–1900) i la Casa de les
Punxes
(1903–1905),
a
Barcelona.
Fou
especialista en art romànic de fama internacional
amb múltiples obres publicades sobre aquesta
matèria
i
promotor
de
les
excavacions
d’Empúries a partir del 1908. En podeu trobar un
bon resum de la seva vida i obra a:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Puig_i_Cadafalch

Obres a Mataró

A Mataró tenim previst veure la Sala de Plens de l’Ajuntament, la casa natal de Puig i
Cadafalch, el Mercat del Rengle, la botiga La Confianza i la casa Coll i Regàs (amb
visita guiada a l’interior), entre d’altres.
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Obres a Argentona

A Argentona veurem la Torre d’aigües del Cros, la Capella del Sagrament, Can Garí,
Can Calopa i la casa d’estiueig de Puig i Cadafalch.

El Museu del càntir
Les col·leccions del Museu del Càntir
d’Argentona estan formades per més de
quatre mil exemplars que van de l’Edat de
Bronze a Picasso, passant per grans
col·leccions de terrissa de volta dels segles
XIV al XVIII, nombrosos exemplars del segle
XIX i el gruix de la col·lecció, format per
terrissa popular i tradicional de tot el segle
XX. La seva procedència és molt diversa,
però sobre tot se centra a Catalunya i
l’Estat espanyol, tot i que els darrers anys
han ingressat nombrosos exemplars d’altres
països, com Portugal, França, Itàlia, Marroc, Mèxic i Perú, entre molts altres.
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PROGRAMA I INSTRUCCIONS
9 h 45

Trobada davant l’Ajuntament de Mataró (entrada pel carrer La Riera, 48).
Aparcament gratuït a l’estació de tren de Mataró, a uns 15 o 20 minuts a
peu de l’ajuntament. També s’hi pot anar amb taxi (costa 8 € la carrera).
Hi ha un pàrquing Saba a la plaça Santa Anna, a tocar de l’ajuntament.

10 h

Inici de la ruta a peu guiada per Mataró. En sortint de la visita guiada a la
casa Coll i Regàs, pujarem a l’autocar que, juntament amb el/la guia, ens
portarà a Argentona.

11 h 30

Sortida cap a Argentona. Recorregut a peu per veure les obres de
l’arquitecte. Retorn amb autocar a Mataró amb parada davant del Cafè del
Mar, davant de l’estació de Mataró.

14 h 15

Dinar a L’Ariet Cafè de Mar, carrer Santa Rita, 1, establiment gestionat
per una cooperativa de treball associat. Explicació sobre cooperativisme a
la sobretaula. En acabar, qui ho desitgi podrà desplaçar-se a Argentona
per visitar el Museu del càntir.

17 h

Visita optativa al Museu del càntir d’Argentona (plaça de l’Església). Està
obert fins a les 20 h.

PREU DE LA SORTIDA
Preu per persona: 50 €
CAL FER LA INSCRIPCIÓ A SECRETARIA
COM MÉS AVIAT MILLOR I NO MÉS TARD DEL 13 D’ABRIL
EL NOMBRE DE PLACES ESTÀ LIMITAT A 30.
Tel. 935 902 700 –info@escoltesiguies.cat
A l’atenció de la Neus

3

