
Per a informació i reserves:

Oficina de Turisme de Canet de Mar
Casa Museu Lluís Domènech i Montaner

Xamfrà de les rieres Gavarra i Buscarons, s/n 
08360 Canet de Mar (Barcelona)

Tel. 93 794 08 98

A/e: canet.turisme@canetdemar.cat

www.turismecanet.cat

Horari:
De dimarts a dijous de 10 a 14h
Divendres i dissabtes de 10 a 14h i de 17 a 20h
Diumenges de 9.30 a 13.30h

Insta: @turismecanet
www.facebook.com/canetmodernisme

Agraïments:
Arxiu Ajuntament de Canet de Mar, Isaac Candelario,
Marga Cruz i Josep de C. Viñolas
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Veniu i descobriu l’encant d’una vila mediterrània, on la 
cultura, la tradició, la gastronomia i l’extensió de les seves 
platges combinen amb el patrimoni modernista.

La Riera de Sant Domènec, amb els seus plataners cen-
tenaris, és la porta de benvinguda a la vila de Canet. Us 
convidem a descobrir el gran llegat arquitectònic moder-
nista, de la mà de grans arquitectes, on destaca la figura 
de Lluís Domènech i Montaner. 

La concentració de cases i elements modernistes a Canet 
és tan gran, que un no pot deixar de badar aquí i allà, 
seduït per la bellesa que té al davant. 

Amb les diferents rutes que proposem, no tan sols des-
cobrireu el ric patrimoni cultural de la vila, sinó també el 
seu entorn natural, que sens dubte, fan de Canet un dels 
pobles més atractius de la comarca. 

Estem segurs que gaudireu molt de la visita!!!

Us proposem descobrir els tres edificis que Lluís Domè-
nech i Montaner va projectar al centre del poble: l’Ateneu 
Canetenc (1885), el primer edifici que va construir a Ca-
net i que actualment acull la biblioteca municipal, la Casa 
Roura (1892), una casa que li va encarregar la seva cun-
yada Francesca Roura i que avui dia és un restaurant, i la 
Casa Domènech (1920) que va construir juntament amb i 
el seu fill Pere Domènech i Roura i el seu gendre Francesc 
Guardia per passar els estius amb la família. La casa i la 
masia es poden visitar ja que des de l’any 1990 acull la 
Casa museu Lluís Domènech i Montaner. Passejar per la 
seva col·lecció permanent significa descobrir la història 
de la família amb Canet de Mar. 

No són però les úniques obres modernistes que ens va 
deixar Domènech i Montaner a Canet, també podem vi-
sitar el castell de Santa Florentina als afores, una am-
pliació que Domènech va fer al voltant d’una antiga casa 
forta del segle XI, amb interiors completament moder-
nistes. Actualment és de gerència particular i s’ha de 
reservar l’entrada o la visita guiada.
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El vincle de l’arquitecte amb la vila va ser estret 
des de la seva infantesa. Des de petit hi estiueja-
va amb la família, i serà a Canet on coneixerà a 
Maria Roura, qui finalment serà la seva esposa.

La Casa museu Lluís Domènech i Montaner està 
integrada per dos espais de gran interès patrimo-
nial: Per una banda, i per entendre la relació de 
l’arquitecte amb la vila, cal visitar Can Rocosa, 
una masia barroca del segle XVII, que després de 

ser la casa d’estiueig de la família, a inicis dels segle XX es 
convertí en l’estudi de l’arquitecte. Per altra banda, la Casa 
Domènech (1919), d’estil modernista, que va construir per 
a ell i la seva família, i que va ser el seu darrer gran projecte. 

Passejant per les diferents estances d’ambdós edificis, i desco-
brint  la seva col·lecció permanent, coneixerem la seva vessant 
personal, familiar, professional, política i intel·lectual del qui és 
considerat el pare de l’arquitectura modernista a Catalunya. 

Horari de l’equipament: De dimarts a dijous, de 10 a 14h, di-
vendres i dissabtes de 10 a 14h i de 17 a 20h, i diumenges i fes-
tius, de 10 a 13.30h. Cal consultar el calendari de la Casa museu.
Últim cap de setmana de mes, l’equipament romandrà tancat.
Preu: 3€ (Jubilats, estudiants i carnet de biblioteca de la Diputa-
ció de Barcelona 2€). Primer diumenge de mes, entrada gratuïta. 
Per visites guiades per a grups: Sota disponibilitat. 
Per a més informació: http//casamuseu.canetdemar.org
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Es diu que Canet és el poble amb més Modernisme per 
metre quadrat. A banda de la presència de Domènech i 
Montaner, si passegem pels carrers de la vila, podrem 
descobrir també edificis projectats per altres grans noms 
de l’arquitectura modernista com Josep Puig i Cadafalch, 
Eduard Ferrés i Puig o Pere Domènech i Roura. Aquest 
fet fa que Canet esdevingui una de les viles de Catalunya 
amb més patrimoni modernista.

Aquesta ruta és l’única que inclou la visita comentada a la 
Casa museu, la casa d’estiueig de l’arquitecte i la Masia 
Rocosa, considerada el laboratori i l’estudi on sorgiren al-
guns dels seus projectes més reconeguts com l’Hospital 
Sant Pau o el Palau de la Música Catalana. 

Preu: 7€ (Jubilats, estudiants i carnet de biblioteca de la 
Diputació de Barcelona 6€).
Dies: Primer dissabte i tercer diumenge de cada 
mes. Cal reserva prèvia.
Per visites guiades per a grups: Sota disponibilitat. 
Punt de trobada: Casa museu Lluís Domènech 
i Montaner a les 11h.
Idioma: Català. Al juliol i a l’agost aquesta visita 
també es fa en castellà, anglès i francés.
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A principis del segle XIX molts canetencs van emigrar a 
les colònies espanyoles de Cuba, Puerto Rico i Uruguay. 
Ho van fer per progressar econòmicament i millorar així, 
el seu estil de vida. N’hi va haver que ho van aconseguir i 
després van tornar a la vila amb part de les seves fortunes.

Aquí eren coneguts com els americanos. Eren homes rics i 
no se n’amagaven, ben al contrari, lluïen el seu poder i in-
fluència; una excel·lent forma d’ostentació era el patrimoni. 

En aquesta ruta, veurem molt dels edificis luxosos que es 
construïren a Canet per als indians (americanos) i les seves 

famílies. També arribarem fins al cementiri per descobrir els 
panteons més importants, moltes vegades fets pels mateixos 
arquitectes que havien fet les cases indianes o modernistes.

Preu: 7€ (Jubilats, estudiants i carnet de biblioteca de la 
Diputació de Barcelona 6€).
Dies: Segon dissabte de cada mes. Cal reserva prèvia.
Per visites guiades per a grups: Sota disponibilitat. 
Punt de trobada: Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner a les 11h.
Idioma: Català.
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Americanos, terratinents i industrials són els propieta-
ris d’aquestes cases de l’eternitat que, en alguns casos 
feia el mateix arquitecte de la família, que era l’encarregat 
d’aixecar la casa d’estiueig, la fàbrica, i finalment el panteó.

Us convidem doncs, a conèixer la qualitat d’aquesta ar-
quitectura funerària que va servir per a remarcar encara 
més la importància d’aquella nova classe emergent, més 
enllà de la seva mort. Obres de grans representants del 
Modernisme com Lluís Domènech i Montaner o Eduard 
Ferrés i Puig, hi són presents, així com dels seus fre-
qüents col·laboradors com Pau Gargallo, Josep Llimona, 
entre d’altres. Cal destacar del recinte funerari que no tan 
sols existeixen panteons de gran qualitat artística, sinó 
que trobem tot un conjunt de nínxols profusament deco-
rats amb elements classicistes, simbolistes i evidentment 
modernistes. Una passejada aproximada d’una hora ens 
permetrà conèixer a fons els panteons més rellevants.

Preu: 7€ (Jubilats, estudiants i carnet de biblioteca de la 
Diputació de Barcelona 6€). 
Per a informació de dates: www.turismecanet.cat
Per visites guiades a grups: Sota disponibilitat.
Punt de trobada: Porta principal cementiri - Carrer 
Sant Marc.
Idioma: Català.
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Una passejada històrica per Canet a través 
de la qual coneixerem l’evolució de la seva 
indústria des dels seus inicis fins les grans 
fàbriques construïdes per Domènech i Rou-
ra i Puig i Cadafalch, així com el creixement 
urbanístic de la població conseqüència de 
la presència indiana en el municipi. Un altre 
punt interessant d’aquesta ruta és conèixer 
la història de les seves dues esglésies més 
importants, l’església parroquial de Sant Pere 
i Sant Pau i el santuari de la Mare de Déu de 

la Misericòrdia, a més de la relació existent 
entre les construccions industrials i religioses.

Preu:
7€ (Jubilats, estudiants i carnet de bibliote-
ca de la Diputació de Barcelona 6€).
Per visites guiades a grups:
Sota disponibilitat.
Punt de trobada:
Casa museu Lluís Domènech i Montaner.
Idioma: Català.
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Voleu conèixer la vessant més 
personal de Lluís Domènech i 
Montaner i la seva família? 

En aquesta divertida visita, la seva 
esposa, la Maria Roura, i la seva 
minyona ens deixaran entreveu-
re la part més humana d’aquest 
gran home amb anècdotes i cu-
riositats del seu dia a dia. 

Preu:
5€ (Jubilats, estudiants i carnet de biblioteca de la Dipu-
tació de Barcelona 4€).
Dies:
Últim diumenge de cada mes. Cal reserva prèvia.
Punt de trobada:
Casa museu Lluís Domènech i Montaner a les 11h.
Idioma: Català.
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    l Castell de
Santa Florentina
Té els seus orígens en una antiga Casa Forta del s. XI. 
A finals del s. XIX i principis del XX va ser curosament 
restaurat i ampliat per l’arquitecte Lluís Domènech i Mon-
taner, qui va rebre l’encàrrec del seu oncle i propietari del 
castell, l’editor Ramon de Montaner i Vila. 

Actualment conserva tot l’esplendor de l’arquitectura i les 
arts decoratives típiques del Maresme. 

Es realitzen visites audioguiades en diversos idiomes, així com vi-
sites concertades per a grups en horaris i temporades concretes.

Visites audioguiades:
De dimarts a dissabtes.
Reserves i venda d’entrades:
www.castelldesantaflorentina.com
Per a informació: 93 672 08 84 / 686 16 34 10
info@castelldesantaflorentina.com
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Ruta guiada entre Mataró i Canet de Mar 
que ens permetrà descobrir les principals 
obres dels arquitectes que més van influir 
en l’arquitectura modernista de la comar-
ca: a Canet de Mar la casa Roura i la Casa 
museu Lluís Domènech i Montaner; a Ma-
taró la casa Coll i Regàs de Josep Puig i 
Cadafalch i la nau de blanqueig de cotó i 
primera obra d’Antoni Gaudí.

Per visites guiades a grups:
Sota disponibilitat. 
Per a informació i reserves: 
Oficina de Turisme de Canet:
Tel. 93 794 08 98
Oficina de Turisme de Mataró:
Tel. 93 758 26 98
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