
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



PROGRAMA #instacatchMATARO 
 
 
Instagramers Barcelona (@IGERSBCN), Barcelona és molt més 
(@BCNMOLTMES) i la ciutat de MATARÓ (www.mataro.cat) et conviden a participar 
en el primer Instacatch de MATARÓ el proper dissabte 6 de Juliol.  
 
MATARÓ, capital de la comarca del Maresme, és una ciutat que viu de cara al mar 
perquè el Mediterrani és la seva història i és el seu futur. Una ciutat viva, en 
transformació constant i amb un patrimoni cultural important que la dota de 
personalitat pròpia. Ciutat mediterrània, activa i compromesa amb les noves 
tecnologies i fidel amb la cultura i la seva història. 
 
 
PROGRAMA DE L'ACTIVITAT 
 
9:45 h: Recepció de participants i salutació d’autoritats a l’Hotel Atenea Port (Passeig 
Marítim, 324) 
 
10:15-11 h: Esmorzar a la terrassa de l’Hotel Atenea Port. 
 
11:00-13:00 h: #InstacatchMATARO: El repte en aquesta ocasió és que trobis i 
instagramis alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat que us suggerim tot seguit: El 
Front marítim de Mataró, la Nau Gaudí, el Conjunt barroc dels Dolors, el Mercat del 
Rengle i el Centre de Mataró.  
 
HASHTAGS PRINCIPALS 
 

Hashtags generals Hashtags dels catches 
#InstacatchMATARO #MataroMaritim 
#BCNmoltmes #NauGaudi 
#IgersBCN #MataroCentre 
#Mataro #ConjuntDolors 
#Maresme #MercatRengle 

  
11:15h: #MataroMaritim 
 
Descobreix la vinculació de Mataró amb el mar: la seva història marítima i naviliera, l’entorn natural 
de la costa. 2,2 quilòmetres de platges en perfecte estat, equipades i amb múltiples serveis que 
s’emmarquen en un ambient lúdic i familiar. I davant del passeig marítim podràs gaudir del mar de 
Mataró, ple d’activitats nàutiques com la vela o la pesca.  
 
El Port de Mataró, un port espaiós i de fàcil navegació amb 1.080 amarraments que disposa d’un 
gran ventall de serveis i comerços del sector nàutic. L’oferta d’establiments de restauració és molt 
variada, amb terrasses i restaurants, en els quals es pot trobar una gastronomia típicament 
mediterrània.   
 

Arribarem a mig espigó, i des d’allà farem una introducció a Mataró, aprofitant la panoràmica de la 
ciutat des del mar. Es passarà per sota de l’estació de tren, i es comentarà breument l’escultura de 
Miquel Biada i l’arribada del ferrocarril. 

 

 

 

 

http://instagram.com/bcnmoltmes
http://www.mataro.cat/


 

11.45h: #NauGaudi 
L’antiga nau de blanqueig que Antoni Gaudí projectà l’any 1878 per a la Cooperativa l’Obrera 
Mataronesa 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, que s’anirà exposant ordenada cronològicament.  
 

Es farà una explicació de l’edifici i de la relació de l’arquitecte amb la ciutat. També es farà esment 
de la col·lecció d’art contemporani Bassat.. S’esmentarà la commemoració del 150è aniversari de la 
Nau. 

 
12.15h: #MataroCentre  

Passejant pels carrers del centre de la ciutat es pot fer un recorregut àgil per la seva història, un 
recorregut que va des de l’antiga Iluro romana; les restes de les muralles; passant pel barroc, amb 
carrers i places que tenen un encant especial; i pels edificis neoclàssics per acabar  contemplant 
una mostra destacada del modernisme de la mà de l’arquitecte mataroní Josep Puig i Cadafalch. 
El centre de Mataró també ofereix un gran ventall d’oferta comercial: una intensa activitat comercial 
que comprèn des de petits comerços familiars, que tenen els seus inicis en el segle XIX, fins a eixos 
comercials, així com els tradicionals mercats propis del mediterrani. Al centre ciutat hi trobareu l’eix 
Comerç Mataró Centre, el centre comercial a l’aire lliure més gran del Maresme.  Aquesta àmplia i 
variada oferta comercial ha estat un dels factors claus de l’economia local i encara avui és un dels 
motors de la ciutat. 
 

Plaça de Santa Anna /Riera/ Carrer Barcelona. Es farà una breu explicació sobre la ciutat antiga i la 
ciutat moderna. Durant la itinerància es farà un breu comentari sobre el mercat de la Peixateria i la 
botiga La Confianza. 

 
12.30h: #ConjuntDolors 

Dins de la Basílica de Santa Maria, el conjunt dels Dolors, és un dels exponents del barroc català 
més ben conservats. Es va construir, a cavall dels segles XVII i XVIII, per encàrrec de la Venerable 
Congregació de Nostra Senyora dels Dolors, i Antoni Viladomat, entre el 1721 i el 1730, el va 
decorar. 

Les teles de la Capella representen el Via Crucis o camí de la Creu. A l’altar, envoltant la imatge de 
la Mare de Déu, uns medallons completen els Set Dolors de Maria. El cor disposa d’una interessant 
gelosia. La Sala de Juntes, situada en planta pis, sobre la sagristia, està decorada amb teles que 
representen els apòstols i els evangelistes i és presidida, al sostre, per l'Assumpció de Maria, 
acompanyada d'un estol d'àngels. Dessota la capella hi trobem la Cripta funerària. 

 
13 h: #MercatRengle  

Aquest edifici de parades del mercat està situat al centre de la plaça Gran, cor del Mataró antic. Fou 
projectat per l'arquitecte mataroní Emili Cabanyes i Rabassa i executat en col·laboració amb Puig i 
Cadafalch. Inaugurat l'any 1892, és un edifici que combina perfectament l'estructura tradicional amb 
les columnes de ferro fos, les cornises vidrades, els marbres i les rajoles ornamentals i els elements 
de ferro forjat. 
El Rengle és conegut popularment com el tramvia. La Plaça Gran avui encara manté la tradició de 
botigues especialitzades del sector de l’alimentació en el seu entorn. Aquestes botigues 
d’alimentació proposen una oferta complementària als productes frescos que trobem al mercat. De 
dilluns a dissabte al voltant del mercat del Rengle també hi ha el mercat de marxants de fruita i 
verdura.  
 

javascript:showIt('02','231');void 0;


Plaça gran/ El Rengle. Es farà una explicació sobre el mercat, l’obra de Puig i Cadafalch i la 
commemoració del 120è aniversari de l’edifici. 
 
13:30 h: Finalització a la Pl. de Santa Maria i foto final de grup dels igers de 
l’#InstacatchMATARO.  
 
 
 
 
UBICACIÓ DELS PUNTS AL MAPA DE MATARÓ 
 

 
 



I desprès de l’#InstacatchMATARO, allarga la teva estada a Mataró!  
 
Consulteu el programa d’activitats i esdeveniments del cap de setmana a Mataró, així com totes les 
promocions i ofertes especials que hem preparat especialment pels igers participants amb  el suport 
de l’Ajuntament de Mataró, el Gremi d’Hostaleria de Mataró i el Maresme i la Unió de Botiguers de 
Mataró.  
 
Promocions i ofertes especials 
 

Nom Comercial Dirección Población Teléfono E‐mail Web Oferta

RESTAURANT‐BAR LA SAL DEL VARADOR Pg. Marítim, 190 MATARÓ
93 114 05 80

info@lasal.com www.lasal.com/varador/
www.facebook.com/pages

/Lasal‐del‐Varador

A)     Fes una foto a un mojito, gin tonic o cóctel + una foto al 
nostre local LASAL i et convidem a una copa

B)      Fes una foto a un plat + una foto al nostre local LASAL i 
aconsegueix un descompte del 50% amb el plat

A partir de les 19 hores podràs provar els nostres còctels 
moleculars

Important:  
Una oferta per concursant

Per dinar o sopar millor reserva taula

Horari per les fotos de 13 a 01:30 hores 

CAFETERIA  ‐ PASTISSERIA MILOLA C. Bonaire, 15  baixos MATARÓ 93 790 30 49 milolabcn@me.com www.milola.com
Oferta d'esmorzar o berenar
1 minicupcakes de red‐velvet 
+ 1 Frape clàssic on un te fred a 3,20 €

RESTAURANT CAN TENA C. Nou, 21 MATARÓ 607 57 31 94 comercial@cantena.cat www.cantena.cat
El menú de dissabte migdia a 12,95 € iva inclos 
i un descompte del 25% en la carta tan al mig dia com al 
vespre

SALA PRIVAT c/ Francesc Layret 16 MATARÓ
93 799 31 29 ‐
667 59 59 70

info@privat.cat www.privat.cat
Sopar a Privat a partir de les 22.00h servit pel restaurant El 
Noucents (sopar + beguda) 20 € i a incloure un cocktail.

RESTAURANT LA TROKA C. Via Europa, 26 baixos MATARÓ
93 798 99 95/
626 46 02 60

info@latroka.net www.latroka.net

Aperitiu
Primer a triar:
Croquetes del rostit
Gaspatxo de pèsols
Segon a triar:
Paella de marisc
Bacallà confitat amb patates i olives negres
Pà, beguda, postre i cafè
Preu: 10€ IVA inclòs
Oferta limitada a 40 comensals
Reserves al 937 989 995

HOTEL NH CIUTAT DE MATARÓ Camí Ral, 648 MATARÓ 93 757 55 22 u.santamaria@nh‐hotels.com

DUI: 55€ habitació i esmorzar 
+ IVA (60,5€ HD IVA inclòs + taxa turística)
DOB: 60€ habitació i esmorzar 
+ IVA (66€ HD IVA inclòs + taxa turística)

CAFÈ DE LA MURALLA C/ Hospital, 26‐30 MATARÓ
93 790 64 40/
687 775 958

marcosypedro@hotmail.com
Ensaladas de fruas y frutos secos a 3,50€
Cualquier bocadillode la carta y bebida 4,50€

RESTAURANT CAMINETTO Camí Ral, 407 MATARÓ 93 796 14 28 info@rte‐caminetto.com www.rte‐caminetto.com Un descompte del 15% en el preu final de la factura

BAR MALLORCA C. Burriach, 84 MATARÓ
606577514/
93 799 29 56

barmallorca1984@hotmail.com Entrepans calents + beguda 3,50€

RESTAURANT EL BARRALET
C. Don Magí de Vilallonga, 
5

MATARÓ 93 790 86 34 Menú a 13,50€ IVA inclòs

PROMOCIONS ESTABLIMENTS ADHERITS AL GREMI D'HOSTALERIA DE MATARÓ I EL 
MARESME   - #INSTACATCHMATARO - 6 de juliol de 2013

 
 
  
 

 
Alguns dels establiments i comerços adherits a La Unió de Botiguers de 
Mataró també han preparat una àmplia selecció d’ofertes i promocions que 
trobareu detalladament amb el material de promoció que se us lliurarà en el 
moment de realitzar l’acreditació. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Altres activitats destacables 
 
 
 
FIRA D’ANTIGUITATS I BROCANTERS DE MATARÓ 
Dissabte 6 de juliol de 9 a 19 h 
 
 Mobles, rellotges, quadres i objectes de decoració, són alguns dels molts 
objectes que es podran trobar en aquesta fira.  
 
Passeig del rengle, Ctra. N-II Km. 642 (Al costat de l'auto Dara)   
           
 
 
 
 
 
 

 SÈRIE B MARKET 
  Dissabte 6 de juliol de 9.30 h a 15 h 

Mercat de segona mà  
Parc de Cerdanyola 
  

 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUTA PUIG I CADAFALCH – MATARÓ - ARGENTONA 
Dissabte 06 de juliol a les 10 h 
 
Ruta per carrers i cases de la ciutat de Mataró i la vila d’Argentona amb un 
fil conductor la vida i l’obra deJosep Puig i Cadafalch a les poblacions on 
va néixer i estiuejar. Entre d’altres visitareu el saló de sessions de 
l’ajuntament   de Mataró, la casa Coll i Regàs, la casa d’estiueig de 
l’arquitecte, i can Garí 
 
Punt de trobada: Ajuntament de Mataró, La Riera 48 
Preu: 10,43€   
 
                                                     
                        
 
 
 
 
                                                               
                                           
 
 
 
    VISITA AUDIOGUIADA AL CONJUNT BARROC DELS DOLORS 
                                                    Dissabte 6 de juliol de les 11 h a les 13 h i de les 18 h a les 20 h 
 
                                                    Punt de lliurament de les audioguies: Basílica de Santa Maria 
                                                    Preu: Gratuït 
                                                     
 
 
 
                                                              
 



 
 
 
 
VISITA GUIADA A LA VIL·LA ROMANA DE TORRE LLAUDER 
 Dissabte 6 de juliol a les 19 h 
 
Punt de trobada: Vil·la romana de Torre Llauder. Av. de Lluís Companys, s/n 
Preu: Gratuïta 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        VISITA A LES SECCIONS DEL MUSEU ARXIU  
        DE SANTA MARIA               
            Dissabte 06 de juliol a les 18 h 
 
            Visita guiada per conèixer totes les seccions del Museu Arxiu de Santa      
          Maria. 
          Punt de trobada: Museu Arxiu de Santa Maria C. de Beata Maria, 3       
          Preu: Gratuït 
   
 
 
 
 
 
 

 
                                       
 
 
VISITA AUDIOGUIADA A LA CASA COLL I REGÀS 
Dissabte 6 de juliol de 10.30 h a 12 h    
    
Visita a l’interior de la casa Coll i Regàs, l’obra més representativa  
del Modernisme a Mataró i que s’expressa amb un llenguatge florit 
ple de referències gòtiques i barroques. 
Punt de trobada: Casa Coll i Regàs. C. d’Argentona ,55 
Preu: gratuït 
 
            
 
                            
 

 
 
          VISITA GUIADA A LA COL·LECCIO BASSAT 

Diumenge7 de juliol a les 18 h 
 

Col·lecció Bassat Art Contemporani de Catalunya 1970-1979,  
constitueix una de les mostres més representatives del què ha  
estat l’art català de la segona meitat del segle XX.  

  Lloc: Nau Gaudí 
Preu: Gratuït 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 IV MOSTRA DE BALLS DE GEGANTS DE MATARÓ 
 Dissabte 6 de juliol a les 19 h. Pl. de l’Ajuntament. 
 
 Balls de més de 25 gegants vinguts d’arreu de catalunya. 
 
 
 Lloc Sortida Cercavila: Plaça Santa Anna, a les 18.30 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

XVI CANTADA D’HAVANERES AMB EL GRUP 
 BARCAROLA 
           Dissabte 6 de juliol a les 22 h a la plaça Santa Anna 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
JORNADES GASTRONÒMIQUES DEL PEIX I EL 
MARISC AL MARESME 

  Del 13 de juny al 17 de juliol 
 

Lloc: Diversos restaurants de Mataró i el Maresme 
  
 
 
 
 
 

 
 
Per a més informació: Oficina de Turisme de Mataró La Riera, 48 - Tel. +34 937 582 698 www.mataro.cat  

http://www.mataro.cat/


NORMES I INSCRIPCIONS 
 
L'activitat és gratuïta i oberta a tothom. Inscriu-te enviant un correu electrònic a: 
igerscatalonia@gmail.com amb el teu NOM I COGNOM + ID Instagram (nom usuari) i 
podràs participar i guanyar una estada de cap de setmana amb activitats a la propera 
destinació de l’#Instacatch @BCNmoltmes. 
 
En aquesta ocasió, teniu la possibilitat de realitzar l’itinerari amb un guia especialitzat de 
Mataró o bé el podeu realitzar al vostre aire, seguint l’ordre i els punts suggerits en aquest 
programa. 
 
IMPORTANT: Per raons organitzatives, si esteu interessats en realitzar 
l’itinerari guiat, us agraïrem que ens ho indiqueu en el moment de realitzar la 
inscripció per correu electrònic. 
 
 
Us hi esperem IGERS! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguiu-nos a les xarxes! 
 

  
facebook.com/BarcelonaEsMoltMes

  
@BCNmoltmes 

 
@BCNmoltmes 

 
@BCNmoltmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Podeu consultar les bases al següent enllaç http://goo.gl/2dpC7 
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