
OPEN
48 HORES

PUIG I 
CADAFALCH

Una manera de fer ciutat, 
un patrimoni per descobrir

L’ARQUITECTURA
DEL MERCAT

18/19 /20/OCT
WWW.MATARO.CAT
Tel. d’atenció ciutadana*: 010 / whatsapp 606 61 43 07 
Facebook: Ajuntament de Mataró  Twitter: @matarocat

Baixa’t  la guia de  les visites  del web o  
del QR



Diumenge 20 D’octubre

VISITA ITINERARI
Mercats històrics
Visita guiada / Des del Col·legi 
d’aparelladors, arquitectes tècnics 
i enginyers de l’edificació (Pl. de Can 
Xammar, 2) /De 10 a 13 h / A càrrec 
de joves arquitectes de Mataró. 

PUIG I CADAFALCH
GASTRONÒMIC

Els entrants Puig i Cadafalch
Divendres 18 i dissabte 19 
d’octubre / Els restaurants 
ubicats a l’entorn del mercat 
del Rengle oferiran amb 
els seus menús un entrant 
relacionat amb Puig i 
Cadafalch.  
Els restaurants participants 
estaran identificats.

Els dolços Puig i Cadafalch
La Pastisseria Uñó ha elaborat 
una galeta i una rajola de 
xocolata commemorativa 
dels 120 anys del mercat  del 
Rengle amb una reproducció 
de tres fragments de l’edifici 
del mercat. 

La Casa Graupera ha 
seleccionat dues de les  
seves joies gastronòmiques  
i les ha posat en un embolcall 
que reprodueix l’edifici del 
mercat del Rengle.

DivenDres 18 D’octubre

CONFERÈNCIA 
Història i evolució  
de l’arquitectura dels mercats
Casa Coll i Regàs (c. d’Argentona, 55)  
/ 19.30 h / A càrrec de Manuel  
Guardia, doctor arquitecte. 

Dissabte 19 D’octubre

VISITA ITINERARI 
Establiments històrics
Visita guiada / Des del Celler  
Castellví (pl. de Cuba, 42)  
/ De 10 a 14 h 

Visita lliure / Matí i tarda, en horari  
d’obertura dels establiments.

ESPAI PARTICIPATIU
Espai d’antics oficis i eines 
Voltants de la pl. Gran / D’11.30 a 
13.30 h i de 17 a 20 h / Exposició de 
molinets per desgranar i fer farina, 
màquines i serres de vogir, espai 
dels esclops, el torn... on els infants 
podran participar-hi tot aprenent.

L’HORA DEL CONTE 
Cada conte, cada casa, Cadafalch
Plaça Gran / 17.30 h // 
A càrrec de Santi Rovira. 

CONFERÈNCIA 
L’experiència de rehabilitar  
Puig i Cadafalch
Casa Coll i Regàs (c. d’Argentona, 55)  
/ 19.30 h / A càrrec d’Isidre Molsosa  
i Montserrat de Torres, arquitectes.
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