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PROPOSTA MUSEOGRÀFICA
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La proposta museogràfi ca per aquest primer espai que presenta la Casa Domènech i 
Montaner és el d’un quiosc informatiu que té per principal objectiu donar a conèixer 
al visitant l’oferta turística que ofereix la vila de Canet de Mar.

Museogràfi cament, el quiosc informatiu consta d’una pantalla TFT de 40” connec-
tada a la font de vídeo mitjançant connexió VGA. 

El funcionament d’aquest tipus d’aplicació serà amb un sistema de “Carrousel infor-
matiu” que va mostrant tot un seguit de pantalles d’informació en un bucle. 

Quan el visitant trobi l’informació desitjada se li donarà l’opció de poder-la impri-
mir.
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PLAFÓ

Aquesta és la casa pairal dels Domènech. Coneguda com la “casa gran” en contrapo-
sició a la masia de Can Rocosa, es tracta d’una construcció modernista del 1910. 

Va ser planejada per Lluís Domènech i Montaner juntament amb el seu fi ll, Pere Do-
mènech i Roura i el gendre, també arquitecte, en Francesc Guàrdia. És un edifi ci que 
fa xamfrà i en tres pisos: planta baixa, planta noble i superior. 

L’inspiració goticista és evident en la tribuna de la façana així com a les fi nestres la-
terals.

D’entrada majestuosa, l’edifi ci és un compendi dels estils baix medievals.
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Benvinguts a Canet de Mar
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IBERS, ROMANS,...

CANET ESDEVÉ MUNICIPI

DEL MAR AL TÈXTIL...

RENAIXENÇA I MODERNISME, EL NOU CANET...

DE LA GUERRA FINS AVUI...

HISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIA



IBERS, ROMANS,...

Les proves de l’empremta humana a Canet es 

remunten al S.IV aC. Per les restes, sabem que 

els ibers s’assentaren als afores del que és el nucli 

primitiu de Canet. Si be, foren els romans els pri-

mers en establir-se al que avui és la vila. Aquests 

construïren diferents villae, unitats econòmiques 

d’explotació agrària, el poble vivia de l’agricultura, 

bàsicament del vi i de la fabricació d’àmfores.

IMATGE DE RESTES IBERES
A CANET

HISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIA



IBERS, ROMANS,...

Amb la caiguda de l’Imperi Romà els habitants 

de Canet comencen a refugiar-se de les ràtzies bàr-

bares cap a terres interiors. Fins al S.XI no tornem 

a trobar referències a noves construccions a la vall 

de Canet, aquesta, és un barri marítim del terme 

municipal de Sant Iscle.

IMATGE DE RESTES ROMANES
A CANET

HISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIA



CANET ESDEVÉ MUNICIPI

A  partir del S.XV Canet es comença a consoli-

dar com a poble i s’expandeix cap al litoral, com-

portant això una vulnerabilitat enfront de les in-

cursions de corsaris argelins que, es combat  amb 

la construcció de torres de guaita.

HISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIA



CANET ESDEVÉ MUNICIPI

Al 1599, Canet compra el dret d’ésser un mu-

nicipi autònom de Sant Iscle, adquireix el dret de 

fer i vendre vi i pa lliures de drets feudals i impos-

tos. El poble rep el privilegi de constituir el primer 

Consell Municipal de Canet, davant l’augment de-

mogràfi c que ha experimentat al llarg del segle, es 

comença a defi nir l’urbanisme, els primers carrers 

apareixen a l’entorn de les rieres Buscarons i Lle-

doners.

HISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIA



DEL MAR AL TÈXTIL…

Al llarg del S.XVIII  i principis del S.XIX els joves 

de Canet viuen del comerç marítim, sobretot amb 

Amèrica. Els comerciants canetencs s’especialitzen 

en puntes, blondes, indianes, vi i aiguardent. Des-

prés de fer les amèriques molts d’ells tornaven amb 

les seves fortunes per fer-se grans mansions i gau-

dir de la seva riquesa al seu poble de naixement.

HISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIA



DEL MAR AL TÈXTIL…

Ells porten la revolució industrial al poble. Ca-

net és un dels primers llocs on funciona un dels 

cèlebres vapors que movien la indústria de teixits 

a la plana. Aquesta, esdevingué, amb diferència, la 

principal ocupació a la vila. Al 1859 el ferrocarril 

arriba a Canet, aquests són anys de prosperitat 

per a la burgesia.

IMATGE D’UN VAPOR

HISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIA



RENAIXENÇA I MODERNISME, EL NOU CANET…

Al 1882 s’il·luminen els carrers de Canet amb 

petroli per primer cop i, nou anys després, amb 

gas. És la època de la Renaixença.
IMATGE DELS FANALS DE CANET

HISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIA



RENAIXENÇA I MODERNISME, EL NOU CANET…

Al 1911 els catalanistes assoleixen majoria a 

l’ajuntament amb el doctor Marià Serra, com a fi -

gura capdavantera, a partir d’aquí, es fonamenta 

l’obra cultural, educativa i urbanística. Econòmi-

cament, la indústria tèxtil guanya molt de pes al 

poble. La vila es va modernitzant, apareixen noves 

associacions i es segueix treballant en les millores 

per al poble.

HISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIA



RENAIXENÇA I MODERNISME, EL NOU CANET…

Després de la dictadura de Primo de Rivera i 

de la instauració de la Segona República, les dones 

de Canet foren les primeres en exercir el seu dret a 

votar a l’Estat espanyol quan, al 1933,  es convoca 

un plebiscit per decidir sobre la construcció de la 

plaça del Mercat.

IMATGE  DE CANET

HISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIA



DE LA GUERRA FINS AVUI…

Durant la guerra civil, Canet fou un focus de 

constant perill per acollir una indústria de material 

bèl•lic republicà. Amb la pèrdua de la guerra, la 

llengua i la cultura catalanes es marginen a l’àmbit 

familiar.

IMATGE  DURANT LA 
GUERRA CIVIL A  CANET

HISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIA



DE LA GUERRA FINS AVUI…

Als anys 50 Canet rep el primer boom 

d’immigració i uns anys després comença a arri-

bar el turisme fent de Canet una vila de sol i pla-

tja. Poc a poc, el poble comença a recuperar la 

seva identitat cultural. Anys després, amb la 

mort del dictador, Canet com la resta del país re-

cupera les seves llibertats i inicià la transició.

IMATGE  DE CANET

HISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIA



DE LA GUERRA FINS AVUI…

Avui en dia, Canet és un poble d’entre 12.000 i 

13.000 habitants que viu de l’agricultura, especial-

ment el maduixot, la indústria tèxtil i el turisme.
IMATGE  ACTUAL 

DE CANET

HISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIA



A Canet de Mar la festa i la cultura és viuen al llarg de tot l’any. Les activitats, 

enfocades a tota la societat, fan de la vila una de les més dinàmiques del Maresme.

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Septembre Octubre Novembre

FESTES I ACTES CULTURALSFESTES I ACTES CULTURALS

Clica cada mes per conèixer  les activitats que
tenen lloc a Canet de Mar.

Desembre



Arribada dels Reis Mags

Festa dels 3 tombs

FESTES I ACTES CULTURALSFESTES I ACTES CULTURALS

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Septembre Octubre Novembre Desembre

A Canet de Mar la festa i la cultura és viuen al llarg de tot l’any. Les activitats, 

enfocades a tota la societat, fan de la vila una de les més dinàmiques del Maresme.

Clica cada mes per conèixer  les activitats que
tenen lloc a Canet de Mar.



FESTES I ACTES CULTURALSFESTES I ACTES CULTURALS

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Septembre Octubre Novembre Desembre

CarnestoltesCarnestoltesCarnestoltes

A Canet de Mar la festa i la cultura és viuen al llarg de tot l’any. Les activitats, 

enfocades a tota la societat, fan de la vila una de les més dinàmiques del Maresme.

Clica cada mes per conèixer  les activitats que
tenen lloc a Canet de Mar.



Entre el 1908 i el 1910, Lluís Doménech i Montaner construí, 

amb el seu fi ll i el seu gendre, aquesta casa en la cantonada de 

la riera Sant Domènec. 

L’

edifi ci mira, clarament, cap al mar i, en ell trobem una al-

ternança d’estils entre elements medievals i elements més mo-

derns. S’ha de destacar la tribuna del primer pis, tancada per 

columnes i, a sobre de les quals, podem veure gàrgoles en forma 

de caps de monstres. A la darrera planta el maó es combina amb 

la ceràmica i les fi nestres.

CASA-MUSEU DOMÈNECH I MONTANERCASA MUSEU DOMÈNECH I MONTANERMUSEU DOMÈNECH I MONTCASA-MUSEU DOMÈNECH I MONTANER



Darrere la Casa trobem la Masia Rocosa, l’estudi de 

l’arquitecte a Canet, en ella trobem una barreja entre elements 

tradicionals i modernistas. 

A dins dels dos edifi cis hi ha la Casa museu, centrada en la 

vida i obra de l´arquitecte.

CASA-MUSEU DOMÈNECH I MONTANERCASA MUSEU DOMÈNECH I MONTANERMUSEU DOMÈNECH I MONTCASA-MUSEU DOMÈNECH I MONTANER



L’horari de visita és:

De dimarts a divendres de 9 a 14h i dissabte i diu-

menge de 10 a 14h. 

CASA-MUSEU DOMÈNECH I MONTANERCASA MUSEU DOMÈNECH I MONTANERMUSEU DOMÈNECH I MONTCASA-MUSEU DOMÈNECH I MONTANER

Si vols més informació truca al 93 795 46 15!



PROPOSTESPROPOSTESPROPOSTESPROPOSTESPROPOSTESPROPOSTESPROPOSTESPROPOSTES

Canet de Mar t’ofereix moltes activitats perquè puguis passar moments ino-

blidables gràcies a la cultura que amaguen els seus carrers; el relax que 

els 3 quilòmetres de litoral t’ofereixen; l’amplia varietat de restaurants
per satisfer els paladars més exigents; l’entorn paisatgístic ideal pels amants de 

la natura i el senderisme; i les desenes de festes i festivals
per amenitzar les nits de tot l’any.

Clica sobe els ítems que més t’interessin per 
ampliar l’informació!!



PROPOSTESPROPOSTESPROPOSTES

Clica sobe els ítems que més t’interessin per 
ampliar l’informació!!

Canet de Mar t’ofereix moltes activitats perquè puguis passar moments ino-

blidables gràcies a la cultura que amaguen els seus carrers; el relax que 

els 3 quilòmetres de litoral t’ofereixen; l’amplia varietat de restaurants
per satisfer els paladars més exigents; l’entorn paisatgístic ideal pels amants de 

la natura i el senderisme; i les desenes de festes i festivals
per amenitzar les nits de tot l’any.



Modernisme i Noucentisme

Modernisme i Neogoticisme

Americanos

Pescadors i navegants 

Arquitectura pública i industrial

Arquitectura rural i natura

PROPOSTES: CULTURAPROPOSTES:PROPOSTES: CULTURACULTURA

Clica sobre cada ruta per conèixer-la!!

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 



Modernisme i Noucentisme

Modernisme i Neogoticisme

Americanos
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IMATGE 
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IMATGE 
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MODERNISME I NOUCENTISMEMMODERNISME I NOUCENTISMEMODERNISME I NOUCENTISME

Veurem edifi cis construïts per Lluís Domènech i Montaner com l’Ateneu o la 

Casa Roura. També podrem gaudir de la bellesa de l’Església parroquial i d’algunes 

cases construïdes pels americanos. 

Durada: 2 hores     Preu: 7,50 euros



Modernisme i Noucentisme

Modernisme i Neogoticisme

Americanos

Pescadors i navegants 

Arquitectura pública i industrial

Arquitectura rural i natura

PROPOSTES: CULTURAPROPOSTES:PROPOSTES: CULTURACULTURA

Clica sobre cada ruta per conèixer-la!!

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 



MODERNISME I NEOGOTICISMEMMODERNISME I NEOGOTICISMEMODERNISME I NEOGOTICISME

Passejarem pel centre històric, la plaça de l’Església i enfi larem cap al passeig de 

la Misericòrdia. Una cop siguem a dalt ens sorprendrà el majestuós Santuari i, al 

seu costat, un acollidor parc dissenyat per Josep Puig i Cadafalch.

Durada: 3 hores     Preu: 9 euros



Modernisme i Noucentisme

Modernisme i Neogoticisme

Americanos

Pescadors i navegants 

Arquitectura pública i industrial

Arquitectura rural i natura

PROPOSTES: CULTURAPROPOSTES:PROPOSTES: CULTURACULTURA

Clica sobre cada ruta per conèixer-la!!

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 



AMERICANOSAMERICANOSAMERICANOS

Al centre històric hi ha moltes cases construïdes per indianos, persones que ha-

vien fet fortuna a Amèrica. Anirem fi ns a Vil·la Flora i visitarem el Pla de les Fonts, 

un dels millors exemples de l’última etapa del Modernisme.

Durada: 3,30 hores     Preu: 9 euros



Modernisme i Noucentisme

Modernisme i Neogoticisme

Americanos

Pescadors i navegants 

Arquitectura pública i industrial

Arquitectura rural i natura

PROPOSTES: CULTURAPROPOSTES:PROPOSTES: CULTURACULTURA

Clica sobre cada ruta per conèixer-la!!

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 



PESCADORS I NAVEGANTSPPESCADORS I NAVEGANTSPESCADORS I NAVEGANTS

Farem una passejada pel centre, pels racons relacionats amb la Mediterrània i la 

conquesta dels oceans. Podreu fer unes magnífi ques fotos a les cases amb portals 

dovellats i als carrers estrets del barri del Castellet.

Durada: 3 hores     Preu: 9 euros



Modernisme i Noucentisme

Modernisme i Neogoticisme

Americanos

Pescadors i navegants 

Arquitectura pública i industrial

Arquitectura rural i natura

PROPOSTES: CULTURAPROPOSTES:PROPOSTES: CULTURACULTURA

Clica sobre cada ruta per conèixer-la!!

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 



ARQUITECTURA PÚBLICA I INDUSTRIALARQUITECTURA PÚBLICA I INDUSTRIALQUITECTURA PÚBLICA I INDUSTRIAARQUITECTURA PÚBLICA I INDUSTRIAL

La riera Buscarons fa de fi l conductor d’aquesta ruta. A banda i banda s’hi tro-

ben interessants edifi cis Modernistes i Noucentistes com, per exemple, el mercat o 

la fàbrica Jover i Cia.

Durada: 2 hores     Preu: 7,50 euros



Modernisme i Noucentisme

Modernisme i Neogoticisme

Americanos

Pescadors i navegants 

Arquitectura pública i industrial

Arquitectura rural i natura

PROPOSTES: CULTURAPROPOSTES:PROPOSTES: CULTURACULTURA

Clica sobre cada ruta per conèixer-la!!

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 

IMATGE 



ARQUITECTURA RURAL I NATURALARQUITECTURA RURAL I NATURALARQUITECTURA RURAL I NATURAL

Pujarem per la riera Gavarra i arribarem al cementiri. A partir d’aquí els boscos 

de pins ens envoltaran fi ns arribar a la Creu, des d’on es pot apreciar tota la costa. 

Pel camí anirem coneixent la vegetació i els animals que viuen a Canet de Mar.

Durada: 5 hores     Preu: 9 euros



PROPOSTESPROPOSTESPROPOSTES

Clica sobe els ítems que més t’interessin per 
ampliar l’informació!!

Canet de Mar t’ofereix moltes activitats perquè puguis passar moments ino-

blidables gràcies a la cultura que amaguen els seus carrers; el relax que 

els 3 quilòmetres de litoral t’ofereixen; l’amplia varietat de restaurants
per satisfer els paladars més exigents; l’entorn paisatgístic ideal pels amants de 

la natura i el senderisme; i les desenes de festes i festivals
per amenitzar les nits de tot l’any.



PATRIMONI NATURAL: PlatgesPPATRIMONI NATURAL:PATRIMONI NATURAL: PlatgesgPlatges

La costa de Canet fa 2100 metres de llargada, en ells 

trobem dues platges: la de Canet, de 1500 metres de llarg, 

i la del Cavaió de 600 metres. Ambdues tenen accés a peu 

o en bicicleta.



PATRIMONI NATURAL: PlatgesPPATRIMONI NATURAL: PATRIMONI NATURAL: PlatgesgPlatges

són platges ben conservades que, durant els darrers anys han rebut la qualifi ca-

ció de Bandera Blava que atorga la Unió Europea. A la part est del Passeig Marítim, 

trobem una àrea de protecció de la vegetació litoral on podem veure plantes autòcto-

nes del litoral català com el fonoll marí, el rave de mar, el cascall marí o l´atzavara.



PATRIMONI NATURAL: PlatgesPPATRIMONI NATURAL:PATRIMONI NATURAL: PlatgesgPlatges

Relació de serveis de la platja de Canet: 

- Litoral balisat per evitar l´entrada d´embarcacions

- Canal d´entrada i sortida d´embarcacions

- Lloc de socors 

- Embarcació de socors

- Vehicle de salvament

- Lavabos públics

- Dutxes

- Passarel·les

- Cadira de rodes



PROPOSTESPROPOSTESPROPOSTES

Clica sobe els ítems que més t’interessin per 
ampliar l’informació!!

Canet de Mar t’ofereix moltes activitats perquè puguis passar moments ino-

blidables gràcies a la cultura que amaguen els seus carrers; el relax que 

els 3 quilòmetres de litoral t’ofereixen; l’amplia varietat de restaurants
per satisfer els paladars més exigents; l’entorn paisatgístic ideal pels amants de 

la natura i el senderisme; i les desenes de festes i festivals
per amenitzar les nits de tot l’any.



PATRIMONI NATURAL: Els boscos i les vallsPATRIMMONI NATURAL:PATRIMONI NATURAL: vallsEls boscos i les vEls boscos i les valls

La vila de Canet està envoltada per la mar Mediterrània i el Parc Natural del Mont-

negre i el Corredor. El tipus de terreny és granític i l’erosió ha format unes pendents 

molt suaus. El cim més alt del territori es a Pedracastell, des dels 300 metres del cim 

podem veure el Montnegre, el Montseny i gran part de la costa del Maresme i Barcelo-

na.

Es tracta d’un territori sec degut a la poca pluja i humit per la proximitat del mar. 

Al litoral s´hi troben ocells com les gavines vulgars, els gavians argentats i les orenetes 

cua blanca. 



PATRIMONI NATURAL: Els boscos i les vallsPATRIMMONI NATURAL:PATRIMONI NATURAL: vallsEls boscos i les vEls boscos i les valls

FLORA

Els antics camps de conreu són ara boscos d’alzina i pi pinyoner, fi ns a mitjans del 
segle passat, aquests terrenys eren treballats pels pagesos. La vinya, els arbres fruiters 
o els garrofers varen omplir el paisatge canetenc al llarg dels segles. L’últim conreu fou 
la maduixa que encara avui trobem en els pendents amb més sòl.

Fàcilment s’hi poden veure la convivència de canyes, mimoses, alocs, el romaní o 
l’estepa borrera, entre molts altres. A més altitud hi ha d’altres espècies que han sobre-
viscut des dels temps antics i no han caigut davant de l’avanç del pi i l’alzina. Aquest 
és el cas dels cirerers o els garrofers, per exemple.

FLORA



PATRIMONI NATURAL: Els boscos i les vallsPATRIMMONI NATURAL:PATRIMONI NATURAL: vallsEls boscos i les vEls boscos i les valls

FAUNA

A Canet trobem gran varietat en la fauna, sobretot si parlem d’aus. Si posem aten-
ció podrem observar l’ocell raspinell, la garsa, el gaig, la perdiu, el tallarol capnegre i 
el rossinyol. Els mamífers més comuns són l´esquirol, el ratolí de bosc, el teixó, el sen-
glar, la guineu i la geneta.

FAUNA



PROPOSTESPROPOSTESPROPOSTES

Clica sobe els ítems que més t’interessin per 
ampliar l’informació!!

Canet de Mar t’ofereix moltes activitats perquè puguis passar moments ino-

blidables gràcies a la cultura que amaguen els seus carrers; el relax que 

els 3 quilòmetres de litoral t’ofereixen; l’amplia varietat de restaurants
per satisfer els paladars més exigents; l’entorn paisatgístic ideal pels amants de 

la natura i el senderisme; i les desenes de festes i festivals
per amenitzar les nits de tot l’any.




