VISITA A CANET DE MAR
Ens plau convocar-vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al dissabte 14 de maig de 2022 i organitzada
per la Gemma Serch i la Clàudia Sanmartí, directores del proper XLVè Curset: Domènech i Montaner.
Complementant el Curset d’enguany, us proposem una visita a l’obra domenequiana de Canet de Mar.
El programa previst és el següent:
10:00

Casa Museu Lluís Domènech i Montaner
Autor: Lluís Domènech i Montaner
Any: 1905-06, 1918-19
Adreça: Riera Gavarra 2, Canet de Mar
Visita a la casa museu acompanyats per l’arquitecta Alba Farré, arquitecta municipal de Canet de Mar.
“Domènech i Montaner tenia una gran vinculació familiar amb Canet de Mar, d’on era la seva mare i la
seva dona, Maria Roura. Des de 1875 va començar a estiuejar a la Masia Rocosa, que va reformar el 1905
com a estudi conservant els elements barrocs originals de l’edifici, i on encara s’hi conserva la seva taula
de dibuix. El 1918 va ampliar la residència en un nou edifici, la casa Domènech, reformant les edificacions
existents, amb l’ajuda del seu fill Pere Domènech Roura i el seu gendre Francesc Guàrdia Vidal. El 1990 el
conjunt va ser reformat com a seu d’una entitat bancària. Des del 2011 acull la Casa Museu Lluís Domènech
i Montaner.”

11:00

Passeig per el nucli històric i visita exterior edificis Domenechians
Ateneu de Canet de Mar 1884-85
Casa Roura 1891-92
Fàbrica Jover 1899-1900
Visita per el nucli històric de Canet acompanyats per l’arquitecta Alba Farré, arquitecta municipal de Canet
de Mar.

12:00

Castell i cripta de Santa Florentina
Autor: Lluís Domènech i Montaner
Any: 1896-1912
Adreça: Avinguda Dr Marià Serra s/n
Visita al castell acompanyats per la historiadora Maria Manadé, secretària de la Fundació Lluís Domènech i
Montaner.
Ramon Muntaner, tiet de Lluís Domènech i Montaner i copropietari de l’editorial Montaner i Simon, va
encarregar al seu nebot la restauració i ampliació de la Casa Forta de Canet. Domènech va dur a terme una
operació de monumentalització, ampliant considerablement l’antiga domus fortificada i utilitzant elements
arquitectònics d’altres edificis històrics (com el monestir medieval del Tallat) que l’editor havia adquirit. El
1905 es va construir la cripta en el subsol d’una de les antigues torres. Actualment manté l’ús d’habitatge
particular però una part del recinte està museïtzada i es pot visitar.

14:00

Dinar al restaurant Santuari de Nostra Senyora de la Misericòrdia c/Parc del Santuari s/n Canet de Mar

16:00

L’Odeon
Autor: Rafel Masó
Any: 1920-24
Adreça: C/ Gran 22, Canet de Mar
Visita al Teatre Odeon acompanyats per Xavier Fabré, arquitecte de DFT arquitectos
L’antiga Cooperativa Agrícola Canetense, construïda per Rafael Masó i Valentí entre 1920 i 1924, va passar
a ser el Cafè i Teatre Odeon l’any 1977, després del seu ús com a església a la postguerra i cinema.
Actualment s’està rehabilitat com a centre cultural per la producció teatral i espectacular per el despatx
DFT arquitectes, responent a les exigències de l’ús teatral i mantenint els elements patrimonials com les
voltes de maó de pla en planta baixa .

El cost de la visita és de 40€ per als membres de l’AADIPA i de 44€ per a la resta d’assistents. D’acord amb
l’article 20.Ú.14º.d de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, aquesta factura estarà
exempta d’IVA.
El preu inclou:
 Entrada a la Casa Museu i al Castell de Santa Florentina, visites guiades i documentació (en format PDF).
 Dinar
El dinar serà al restaurant Santuari de Nostra Senyora de la Misericòrdia al c/Parc del Santuari s/n Canet de Mar. A qui
no vulgui el dinar inclòs, se li descomptarà de l’import de la jornada.
Per a participar, cal formalitzar la inscripció abans de les dotze del migdia del dijous 12 de maig de 2022, a través
del següent enllaç. És indispensable omplir un formulari per a cadascun dels inscrits amb el nom complet, el
correu electrònic i un telèfon mòbil de contacte.
Per resoldre qualsevol dubte o qüestió en relació a la visita, podeu contactar amb l’Àlex Grávalos, secretari tècnic
de l’agrupació, a través del correu agrupacions@coac.net o al telèfon 647 97 07 13.

