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El Museu de Mataró presenta dues mostres coproduïdes a través
de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana, a la qual el
Museu de Mataró en forma part.
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CAMINS DE RONDA recrea i posa en valor la diversitat paisatgística i social de la xarxa de senders que ressegueix la costa
catalana a partir d’un guió elaborat pel geògraf i fotògraf Rafael
López-Monné (Tarragona, 1964). La mostra, impulsada per la
Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana amb el suport
de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat,
proposa un recorregut per la diversitat de paisatges i maneres de
viure d’uns senders que uneixen tota la costa catalana. L’exposició
convida els visitants a conèixer de prop les persones que transiten
per aquests senders_ ja sigui la població local que en fa ús com
els visitants que en gaudeixen_ i a acostar-se a la riquesa d’entorns i sensacions que evoquen. Una invitació a conèixer la vessant humana d’uns camins que s’han convertit en un dels elements
d’identitat del país. La mostra es complementa amb pintures de la
costa de Jordi Arenas i amb la fotografia Mataró d’Humberto Rivas
procedents de les col·leccions del Museu de Mataró.
ANEM A LA PLATJA! aplega imatges històriques dels arxius
municipals i fons de col·leccions dels museus que formen part de
la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana. Al nostre país
hi ha 280 km de platges que, fins a mitjan segle XIX, eren un espai
de treball. Les teories higienistes van fomentar els banys de mar
com a beneficiosos per a la salut, i aquesta pràctica es va estendre
progressivament des de les classes altes fins al conjunt de la
societat. Fotos fixes i estereoscòpiques de la primera meitat del
segle XX, ens mostren com la platja passa de ser un espai només
de treball a un espai de lleure. De Mataró s’exposen imatges de
la Platja dels anys 1910 – 1925 d’Ausencio Gómez, pertanyents a
l’Arxiu Municipal de Mataró, col·lecció Xavier Cateura.
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HORARI

de dimarts a divendres de 17 a 20 h
dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
diumenges i festius d’11 a 14 h
tancat els dilluns
Visites guiades el primer dissabte de cada mes a les 18 h
Activitats familiars el primer diumenge de cada mes a les 12 h
Visites concertades per a grups i escolars (937 41 29 30)
Museu de Mataró		
@museuMataro
Cultura Mataró		
@culturaMataro
Per a més informació: www.culturamataro.cat
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