Agenda on-line al Maresme
Gener 2018
Exposició de diorames i pessebre monumental
Del 3 de desembre al 10 de gener
C/ Alarcón, 27 de Mataró (cantonada Enric Prat de la Riba)
Mataró
pessebristesmataro@gmail.com
www.pessebresmataro.org
Firamàgic
Tots els dies del 23 de desembre al 7 de gener
Lloc: Espai Firal del Nou Parc Central
Horaris: dissabtes, diumenges i Nadal d’11,30 a 14 h i de les 17 fins les 21
h. Resta de dies: de les 17 a les 20 h
15 atraccions infantils i carpa de Nadal amb actuacions diferents cada dia,
pintacares i concurs de dibuix.
Mataró
www.firamagic.com
Pessebre Monumental i de les exposicions del Cercle Nadalenc
Del 16 de desembre al 22 de gener, les vigílies de festa i festius, de 12 a
14h, i de 18 a 20h
Sant Vicenç de Montalt
www.svmontalt.cat
28a Exposició de pessebres i diorames de Calella
Del 16 de desembre al 7 de gener.
A la Sala d’Exposicions del Casal l’Amistat (c. Amadeu, 55)
Calella
www.calella.cat
Pessebre de la ciutat (Calella)
Del 16 de desembre al 2 de febrer
A l’Església de Santa Maria i Sant Nicolau i una quarta escena al Centre
Parroquial (c. Jovara, 102). Realitzat per l’Associació de Pessebristes de
Calella.
Calella
www.calella.cat
61è Pessebre monumental
Del 24 de desembre al 14 de gener
Arenys de Munt
www.arenysdemunt.cat
Visita guiada: el celler romà de Vallmora
Dissabtes i diumenges

Hora: a les 12
Durada: 1,5 h
Inclou:
Visita al Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora que inclou un
audiovisual, el qual s’introdueix al visitant a la romanització i la cultura del vi
Visita guiada al celler romà de Vallmora, on es descobrirà com es produïa i
s’emmagatzemava el vi en època romana, amb quins elements es duien a
terme aquestes activitats, així com el tipus de vi que es produïa
Tast de vi DO Alella, per als infants most.
Preu: Adults 5,5 €, Infants 4,5 €. Preu especial paquet taller familiar + visita
7 € adults i 5 € infants a partir de 5 anys.
Teià
Telèfon: 93 007 77 96 / 691 170 860
Cal inscripció prèvia a reserves@tanitdifusio.cat
Visita guiada al conjunt dels Dolors de la Basílica de Santa Maria de
Mataró
Visita guiada que permet descobrir la capella i la sagristia del conjunt barroc
mataroní, obra d’Antoni Villadomat, el pintor català més important del segle
XVIII
Tots els dissabtes a les 11,30 i a les 18h.
Lloc: Basílica de Santa Maria
Cal inscripció. Preu de la visita: 8€ / estudiants i jubilats 6€, Tel: 659 132
649
Mataró
www.santamaria.org
Visita guiada al jaciment arqueològic de Torre Llauder
Recorregut per les dependències senyorials de la vil·la d’Iluro.
Tots els dissabtes a les 12 h
Lloc: Clos Arqueològic de Torre Llauder (Av. Lluís Companys, S/n)
Mataró
www.vineamataro.cat
Visita guiada a la Casa Coll i Regàs
La Casa Coll i Regàs, com a mostra de les arts modernistes: Visita guiada per
acostar-se a les arts aplicades a l'arquitectura de la casa Coll i
Regàs: vidrieria, pedra, fusteria, forja, esgrafiats, ceràmica i mosaics
hidràulics.
La Casa Coll i Regàs, com a mostra d'una època: Visita guiada centrada en
un context històric marcat per la revolució industrial, la transformació
urbanística de Mataró i el protagonisme de la burgesia.
Visites guiades:
• dijous de 12 a 14h
• divendres de 18 a 20h
• dissabte de 18 a 20h
• diumenge de 12 a 14h
de la burgesia.
Reserva prèvia a visites@casacolliregas.cat o al 682156765
Entrada individual: 6 €
Entrada reduïda: 5 € (majors de 65 anys i aturats)
Entrada gratuïta a menors de 14 anys

Ruta del vi: El vi al Maresme, passat i present
Dissabtes i diumenges
Hora: 11 h
Itinerari cultural que ofereix la possibilitat de fer un recorregut per la història
vinícola del Maresme, des d'època romana, amb la visita guiada al Centre
Enoturístic i Arqueològic de Vallmora, fins a l'actualitat, amb la visita al celler
modernista Alella Vinícola.
Preu: Tast d’un vi DO Alella: 9,50 €. Tast de tres vins DO Alella: 13,50 €.
Menors de 7 anys entrada gratuïta
Teià
Telèfon: 93 007 77 96 / 691 170 860
Informació i reserves a reserves@tanitdifusio.cat o www.tanitdifusio.cat
Tres Tombs
Data pendent de confirmar
En motiu de la festivitat de Sant Antoni Abat, patró dels animals, es celebrarà
la tradicional festa i benedicció.
Lloc de trobada: Polígon Can Misser. La benedicció dels animals es farà a la
Plaça Macià
Canet de Mar
Tel. 93 795 46 25
1 de gener
Primera banyada de l’any 2018
A les 12 h
Lloc: Platja del Varador, davant del Centre Natació Mataró
Imprescindible inscripció prèvia. Data límit: 30 de desembre a les 12h
Mataró
www.cnmataro.cat/
Els Pastorets: L’estel de Natzaret
1, 7 i 14 de gener
Al teatre Orfeó Calellenc (c. Església, 249), a càrrec de Joventut Artística
Calella.
Venda d’entrades una hora abans de l’actuació i els dies de funció de 13.00
a 14.00 h. Preu: 8 € socis i 10 € no socis.
Calella
Tel. 93 769 05 59
www.calella.cat
2 de gener
Taller familiar: Fes el teu fanalet de Reis.
2 i 4 de gener
Fes i decora amb nosaltres el teu propi fanalet de Reis.
A les 12h, al Museu de l’Estampació de Premià de Mar.
Tots els infants han d’estar acompanyats d’un adult.
Preu: 8€

Premià de Mar
Imprescindible reserva prèvia a: museu@premiademar.cat
www.museuestampacio.org/
Patge Reial. Recollida de cartes per als Reis de l’Orient
2 i 3 de gener
De 18 a 20h
A la plaça Can Boter (en cas de pluja al Centre Cívic)
Premià de Mar
www.premiademar.cat

3 gener
Nadàlia
Jocs, tallers, inflables i activitats per a infants.
Al pavelló d’Esports (Entrada passatge Vallès)
3 i 4 gener: De 11h a 14h i de 17h a 20h.
5 gener: De 11h a 14h.
Premià de Mar
www.premiademar.cat

4 de gener
Patge Reial. Recollida de cartes per als Reis de l’Orient
D’11 a 14h i de 17 a 19.30h al Pati de Can Lleonart
Alella
www.alella.cat
Taller de fanalets
4 gener de 17 a 19.30h
5 gener de 10.30 a 13h
A Can Lleonart. Gratuït. Places limitades. No cal inscripció prèvia
Alella
www.alella.cat

5 gener
Pessebre Vivent
A partir de les 18h.
A la plaça dels Països Catalans.
Premià de Mar
www.premiademar.cat

Cavalcada de ses Majestats Els Reis d’Orient
Arenys de Mar
A les 18 h, sortida des de la parta alta de la Riera
Els reis de l'Orient que porten coses a la gent!
Després del seu recorregut per la vila els Reis recolliran les vostres cartes a
la Plaça de l'Església a partir de les 19:30 h.
www.arenysdemar.cat
Mataró
A partir de les 17.30 h
Tel.93 758 23 61
www.mataro.cat
Cabrera de Mar
A les 18.30 h. Pels carrers del centre Cavalcada de Ses Majestats els Reis
d’Orient i recepció oficial a l’Ajuntament de Cabrera de Mar. Ses Majestats
d’Orient faran una parada a l’església de Sant Feliu per fer les ofrenes al
naixement.
www.cabrerademar.cat
Sant Vicenç de Montalt
A partir de les 18h per diversos carrers i lliurament cartes a la Plaça de
l’Església
www.svmontalt.cat
Alella
A partir de les 18.30h. Recorregut: passeig del Germans Aymar i Puig, Can
Lleonart, Riera Principal, carretera BP-5002, Rambla d’Àngel Guimerà,
Empedrat del Marxant, Torrent de Vallbona, C/ les Heures, Rambla d’Àngel
Guimerà, Empedrat del Marxant i final a la Plaça de l’Ajuntament on els
infants podran lliurar les cartes al Reis.
www.alella.cat
Arenys de Munt
A les 18h, des de la Zona Industrial Torrent d’en Puig fins a l’Eixample i la
plaça de l’Església. Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient faran un pregó per
a tots els nens i nenes a la plaça de l’Església.
www.arenysdemunt.cat
Òrrius
A les 18.30h. Inici al Mirador Salutació al balcó de l’Ajuntament Rebuda i
obsequis a la Sala Municipal
www.orrius.cat
Canet de Mar
A les 18:00 h. Recorregut pels carrers del centre. Salutació dels Reis des del
balcó de l'Ajuntament. Audiència a tots els nens i nenes des de la tribuna
instal·lada davant de l'Església Parroquial. Caramels aptes per a celíacs
Canet de Mar
Tel. 93 765 46 25
www.canetdemar.cat

Premià de Mar
A les 16:30h, arribada de S.M. els Reis de l’Orient als Jardins del Palmar.
A les 17h, rebuda de S.M. els Reis de l’Orient a L’ajuntament
A les 18:30h, sortida de la Gran Cavalcada de Reis al carrer Mercè (entre J.
Prim i Elisenda Montcada).
6 gener
Els Pastorets de Mataró
Declarats des de 1916 Patrimoni Cultural de la Ciutat
6 de gener - 19 h
7 de gener - 19 h
13 de gener - 19 h
14 de gener – 17 h
20 de gener - 19 h
21 de gener - 17 h
27 de gener - 19 h
28 de gener - 17 h
3 de febrer - 19 h
4 de febrer - 17 h
A la Sala Cabanyes
Mataró
Tel. 93 758 26 98
Tel. entrades 618 773 013
www.salacabanyes.cat/els-pastorets
http://elsarmatsdemataro.blogspot.com

7 gener
Fira d’artesania
Cada primer diumenge de mes
10 h matí, Plaça Ajuntament i part baixa de la Riera
Arenys de Mar
www.arenysdemar.cat
Trobada d'intercanvi i col·leccionisme
Cada primer diumenge de mes
De 9 a 15 h, al passeig M. Puigvert (zona la Gàbia)
Calella
Tel. 93 769 05 59
www.calellabarcelona.com
Teatre. Els pastorets
a les 18:15 h
Companyia de teatre del Centru
C/ Carrer Eusebi Golart
Canet de Mar
www.elcentru.cat

IX Memorial Pablo Carrillo
A les 17 i 19 hores
Partits bàsquet de categoria sènior femení i masculí
Poliesportiu Municipal Eusebi Millan
Mataró
www.mataro.cat
13 gener
Ruta guiada indians (americanos) + cementiri
Sense reserva prèvia
A les 11h a la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner
Preu: 7 euros
Canet de Mar
Tel. 93 795 46 15
www.canetdemar.org
Mercat de pagès a Canet de Mar
Venda de productes de pagesia i de proximitat! Producte ecològic, de la terra,
km 0,..
directament del pagès al consumidor, sense intermediaris
a la Riera Gavarra (alçada parada bus Comediants)
de 9 a 14h
Canet de Mar
Tel. 93 795 46 25
www.canetdemar.org
Festa major d’hivern a Sant Vicenç de Montalt
Del 13 al 28 de gener
Sant Vicenç de Montalt
www.svmontalt.cat
14 gener
Visita a la Mina d’Aigua
Cada segon diumenge de mes
Inscripció a www.elmasnou.cat/document.php?id=14784
El Masnou
Tel. 93 557 18 34
www.elmasnou.cat
Fira de brocanters
El segon diumenge de cada mes
A partir de les 10h del matí
Arenys de Mar
www.arenysdemar.cat

Visita guiada al campanar de l’església de Sant Martí de Teià
Cada segon diumenge de mes, no és necessària inscripció prèvia
A les 13h
C/ La Rampa, 1
Visita al cor i el campanar de l’església parroquial de Sant Martí de Teià de la
mà de l'historiador local Josep Maria Balada
Teià
www.teia.cat
www.santmartideteia.com
Sant Antoni i els Tres Tombs
Passejada del bestiar i desfilada de cavalls pels carrers del poble i benedicció
dels animals a la Plaça de la Vila.
També se celebraran altres activitats complementàries, com els passeigs amb
carruatge, exhibició equina...
Sant Pol de Mar
www.santpol.cat
Tel. 93 760 45 47
2a Duatló de carretera SBR Mataró
A les 9h. Sortida del Port de Mataró
Imprescindible inscripció prèvia. Data límit: 11 de gener
Mataró
Tel: 937 55 18 13
info@sbrstore.com
19 gener
Festival de novel·la negra en català "Tiana Negra"
19 i 20 de gener
A la Sala Albèniz
Tiana
www.tiana.cat
Festa major de Sant Pau
Del 19 al 25 de gener
A diferents escenaris del poble.
Festa Major d’hivern, dedicada al patró de la vila, durant la qual se celebraran
diferents activitats destinades a tots els públics, entre les quals en
destaquen el Concert de cobla, el “Ball de l’almorratxa" protagonitzat pels
gegants, la missa solemne dedicada als Paus, Pols i Paulines... o la Fira de
Sant Pau i la Marxa de Sant Pau, ambdues activitats incloses dintre del
programa de la Festa Major d’hivern
Sant Pol de Mar
Tel. 93 760 30 06
www.santpol.cat

20 gener
Mercat medieval
20 i 21 de gener
pels voltants de la Plaça del Poble i Plaça de l’Església des de les 10h a
20:30h
Sant Vicenç de Montalt
www.svmontalt.cat
Ruta guiada indians (americanos) + cementiri
Segon dissabte de cada mes
Sense reserva prèvia
A les 11h a la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner
Preu: 7 euros
Canet de Mar
Tel. 93 795 46 15
www.canetdemar.org

21 gener
Copa Canicross Maresme
21 de gener - Canicross Entre Vinyes (Alella)
11 de febrer - Canicross 9 Pins (Tiana)
4 de març - Canicross Pet-jades (Mataró)
Informació i inscripcions: https://canicopamaresme.wordpress.com
23è Cros Canet
A les 10 h
Sortida: Pla d'en Sala de Canet de Mar
Canet de Mar
Inscripcions gratuïtes anticipadament a través dels webs www.gesport.cat
www.cemaresme.cat o bé el mateix dia de la cursa.

25 gener
Fira de Sant Pau
Durant tot el dia pel Carrer Nou, carrer Tobella, Plaça dels Quatre Cantons i
Plaça de l’Estació.
Fira d’artesania i d’alimentació que se celebra en motiu de la Festa Major de
Sant Pau i que compta amb una llarga tradició la qual remunta des de l’època
medieval.
Sant Pol de Mar
www.santpol.cat
fires@santpol.cat
Tel. 93 760 45 47

27 gener
Ruta El Modernisme a Mataró.
Vine a conèixer les manifestacions arquitectòniques que aquest moviment
cultural, que es produeix a Europa a finals del segle XIX i principis del XX, va
deixar a Mataró en edificacions de molts diversos tipus: fàbriques, mercats,
botigues i habitatges entre altres. Descobreix alguns edificis dels principals
arquitectes del Modernisme català, l’Antoni Gaudí i en Josep Puig i Cadafalch.
Iniciarem la ruta a la Nau Gaudí, primera obra d’Antoni Gaudí, i, tot
passejant, apreciarem l’arquitectura decorativa d’edificis com la Beneficència,
el Saló de Sessions de l’Ajuntament, la casa natal de Josep Puig i Cadafalch,
el mercat del Rengle, la botiga La Confianza, la casa Parera, per acabar la
visita davant de la casa Coll i Regàs, l’obra més representativa de Josep Puig
i Cadafalch, propietat de la Fundació Iluro.
A les 17.30h
Inici: Nau Gaudí. Carrer de la Cooperativa, 47
Acabament: davant casa Coll i Regàs
Preu: Ruta gratuïta
Més informació i reserva de visites per a grups: Oficina de Turisme. La Riera,
48.
Tel. 93 758 26 98
turisme@ajmataro.cat

28 gener
Marxa de Sant Pau
Sortida a les 8h des de la Plaça de l’Hotel
Longitud aproximada: 15 km – 16 km
Cal inscripció prèvia
Sant Pol de Mar
esports@santpol.cat
Tel. 93 760 30 06
17a cursa BTT Montaltbike
Dos recorreguts, el llarg de 35-40 Km aproximadament i el curt entre 20 i
25 Km.
Sant Vicenç de Montalt
www.xurribikers.com
Itinerari turístic: Masnou, terra de mar
Itinerari guiat gratuït. Un passeig pels carrers, edificis i racons més
sorprenents de la vila del Masnou.
Cada quart diumenge de mes
Hora: 11.00 h
Lloc: Parròquia de Sant Pere
Inscripció a http://www.elmasnou.cat/document.php?id=14784
El Masnou
Tel. 93 557 18 34
www.elmasnou.cat

