26 - 27 MAIG 2018

Moments de Flors arriba a la cinquena
edició mostrant una salut immillorable. Han
estat cinc anys demostrant la seva força
i la seva acceptació entre ciutadans i visitants. Cinc anys en què s’ha sabut situar,
humilment, al nivell d’esdeveniments similars de trajectòria molt més àmplia, i s’ha
incorporat al catàleg de Viles Florides, un
reconeixement atorgat per la Confederació
d’Horticultura Ornamental de Catalunya.

de les seves cases per deixar-nos gaudir
d’espais arquitectònics únics que, d’altra
manera, no podríem veure. Vagi per
endavant, un any més, el meu més sincer
agraïment per la seva decisiva contribució
a la consolidació de Moments de Flors.

No hi ha manera millor de rebre la primavera que omplint de plantes i flors espais
i racons de ciutats i viles. Composicions
florals fetes amb expertesa per artesans
de la floricultura i la jardineria, exposats en
espais públics, però també privats, gràcies
a les desenes de persones que, en aquesta
jornada tan especial, ens obren les portes

Montserrat Candini
Alcaldessa de Calella

Us convido a gaudir de Moments de Flors,
tot descobrint cada racó d’aquesta magnífica ciutat nostra.

Calella Viles Florides
Viles Florides és un moviment que distingeix aquelles iniciatives de l’àmbit públic i
privat on la flor i la planta ornamental són
protagonistes.
En l’àmbit municipal, Viles Florides reconeix
la tasca dels municipis per la millora de
l’espai urbà. Així doncs, les Viles Florides
són aquelles localitats que destaquen per
l’actuació real, conscient i de llarga durada
en matèria d’enjardinament i millora de
l’espai urbà i la qualitat de vida dels seus
habitants.
Les Viles Florides poden obtenir el distintiu
Flor d’honor, que els certifica com a municipis
florits. Calella va obtenir 3 flors d’honor en la
seva participació en l’edició de 2017.
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MUSEU DEL TURISME
Sant Pere. 122 - 140

CLAUSTRE DE L’ESCOLA PIA
Sant Pere, 120

Jardiner: Bancells Floristes, de Calella

Jardiner: Floristeria Jardí, de Calella
Música: dissabte, de les 17.30 h a les
19.00 h. Orquestra de Corda i Flautes de
l’Escola de Música Can Llobet de Calella.

Síntesi històrica
El Mutur té com a objectiu mostrar de forma didàctica i participativa la història del
turisme i els seus efectes socioculturals i
econòmics a nivell global.
La visita al Museu del Turisme (MUTUR)
proposa al visitant fer la volta al món en
un museu, ja que s’explica des de la història dels primers viatgers i exploradors
fins a l’actualitat més recent del sector
turístic.

Síntesi històrica
El convent està datat l’any 1862. Al centre
de l’edifici hi ha l’església, que té una estructura elevada, amb sis altars laterals,
un retaule central i una sagristia. Disposa
també d’una balconada superior i un pis
lateral. Els elements arquitectònics més
destacables són els dos claustres, el
conventual i l’escolar.

EL Museu s’ubica en el gran edifici industrial tèxtil de Calella, la Fàbrica Llobet-Guri,
coneguda també com “de la carretera”.
Projectat l’any 1920 per Eusebi Bona i
Puig, va ser modificat els anys 1928-1929
i va entrar en funcionament l’any 1930.

L’any 1881 el Bisbe Sivilla va consagrar
l’església a la Immaculada. Poc després
es va construir el claustre i el col·legi,
sota el patrocini de Nostra Senyora de
l’Esperança. L’Escola Pia és actualment
un centre escolar.

S’estructura en dues naus grans perpendiculars a la carretera, separades per dos
patis amb un cos d’unió central dedicat
inicialment a la càrrega i descàrrega.
D’estil neoclàssic, destaca la façana principal, que imita el frontis d’un temple grec
amb pilastres, frisos, mètopes i cornises
d’inspiració clàssica.

Per participar-hi cal:
> Presentar una rosa o roses el dia
26/05/2016, de 8,00 a 11.00 h.
> Omplir el full de participació que
trobareu a l’entrada.
> Recollir un detall d’agraïment per
participar-hi; el dia 26/05/2018,
a les 18.00 h.
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CAN SAULA
Església, 148

CAN LLOBET
Anselm Clavé, 99

CAN PRAT
Jovara, 137 - Jovara/Creus

CAN FARRAN
Jovara, 117 - Batlle/Jovara

Jardiner: Escola d’Art Floral Smilax,
de Vilassar de Mar

Jardiner: Brigada de jardiners
de l’Ajuntament, de Calella
Música: dissabte, de les 18.00 h a les
19.30 h. Alumnes de piano de l’Escola
de Música Can Llobet de Calella.

Jardiner: Escola d’Art Floral Rosa Valls
Formació, de Sant Boi de Llobregat

Jardiner: Escola d’Art Floral Smilax,
de Vilassar de Mar

Síntesi històrica
Casa cantonera de principis del segle
XX, estructurada en planta baixa, primer
i segon pis, amb un estil sobri i auster. La
porta principal es troba en el carrer Jovara,
enmig de dues grans finestres protegides
amb reixa. Al primer pis destaquen dues
balconades grans i al tercer, dues més de
mida menor.

Síntesi històrica
Casa de principis del segle XX, entorn del
1910, amb planta rectangular de 15x10 m.
S’estructura en baixos, on trobem un gran
portal d’entrada amb arc rebaixat i dos
grans finestrals que es repeteixen al carrer
Batlle, un primer pis amb un gran balcó amb
tres balconeres, segon pis amb balconera
central i dos finestres, terrat i pati a tot el
voltant.

Síntesi històrica
Casa del primer quart del segle XX.
S’estructura en planta baixa amb gran
porta d’entrada, primer pis amb tres
balconeres, segon pis amb balcó central i
dos grans finestres i terrat. Entre la casa
i el pavelló hi ha un jardí amb distribució
geomètrica i simètrica. Destaca la feina de
ferro forjat en els balcons i el terrat.		

Síntesi històrica
Conjunt de casa i pavelló amb jardí, d’estil
neoclàssic, projectada per l’arquitecte
Eusebi Bona per al senyor Rossend Llobet.
La casa és de grans dimensions i té planta
baixa, pis, golfes i terrat. La façana principal
dóna al carrer de Jovara i té una estructura
simètrica amb tres parts ben diferenciades: una planta baixa amb arcs de mig
punt, una planta primera d’on sobresurt
un potent balcó, les golfes cobertes de
pissarra i amb tres llanternes de forma
arrodonida.
Al carrer d’Anselm Clavé destaca el pavelló
de mar, del mateix estil i factura que la
façana principal.

Destaquen la gran porta d’entrada, el ràfec
de coberta, la capelleta sense imatge actualment, coronada per un drac alat forjat i
la torre de grans dimensions acabada amb
una coberta a quatre aigües. Tot plegat
confereix un aire senyorial a l’edifici.
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CAN BORRÀS
Anselm Clavé, 42-44

CAPELLA DE SANT QUIRZE I SANTA JULITA
Francesc Bartrina, 18

CAN BARTRINA
Francesc Bartrina, 20

Jardiner: eliseupaisatgista, de Cardedeu

Jardiner: Botànic Grup Floristes
i Interioristes, de Pineda de Mar
Música: dissabte, de les 18.00 h a les
19.30 h. Grup de Cambra de guitarres de
l’Escola de Música Can Llobet de Calella.

Jardiner: Floristeria Jardí, de Calella

Síntesi històrica
Edifici en cantonada, amb planta baixa, pis
i terrat, construït entre els anys 1902-1904.
Té una entrada pel carrer de Bartrina i una
altra per Anselm Clavé, que es bifurca a
dreta i esquerra. Queda tot just sota una
galeria formada per arcs de mig punt, que
descansa sobre una balconada decorada
amb motius vegetals.
Destaca l’estucat de color vermellós, les
decoracions amb restes de policromia dels
arcs i de les finestres, les motllures que
separen els pisos i el sòcol de ceràmica
vidriada de color verd.

Síntesi històrica
La Capella de Sant Quirze i Santa Julita
és un edifici d’una sola nau, amb planta
rectangular i capella lateral al costat de
la sagristia, del segle XV. Antiga capella
dedicada exclusivament a Sant Elm, patró
de mariners i navegants, des del 1476 fins
al 1798, any en què s’hi van traslladar les
relíquies dels patrons Sant Quirze i Santa
Julita. Fou també lloc de reunió del Comú
i Universitat de Calella. L’any 1936 va ser
destruït el seu valuós retaule gòtic.

Síntesi històrica
Casa amb teulada a una vessant i torre
de defensa amb cantoneres de pedra,
coronada originàriament per un matacà
del qual només resten les mènsules que el
sostenien.
La façana destaca per la teulada recolzada
sobre mènsules, el portal adovellat de punt
rodó, amb escut, i un finestral tardogòtic
igual que la finestra de la torre. Tot del
segle XVI.
La casa va sofrir una important modificació a principis del segle XX, perdé el caire
de masia i adquirí un aire senyorial que
enllaça amb l’activitat dels propietaris del
moment.
En aquesta casa va néixer i morir Francesc
d´Assís Bartrina i Roca, il·lustre polític i
advocat, diputat, senador i creador, entre
altres, de la Mancomunitat de Catalunya.		

10
PATI DE LA BIBLIOTECA CAN
SALVADOR DE LA PLAÇA
Església, 1
Jardiner: Associació de Bonsais Montnegre,
de Calella i l’IES Euclides, de Pineda de Mar
Síntesi històrica
Aixecat el segle XV com a casa de la família
Salvador de Plaça, llinatge calellenc que
ha donat brillants apotecaris i metges.
Arquitectònicament destaquen el portal, la
decoració renaixentista dels finestrals i les
mènsules que sostenien el matacà defensiu a l’angle del carrer de Bartrina.
Està considerada una de les primeres
edificacions que van formar el nucli original
urbà de Calella entorn del mercadal.
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CAN QUADRAS
Romaní, 26

CAN MARRÈ
Raval, 19

BALCÓ DE L’AJUNTAMENT
Plaça de l’Ajuntament, 9

BALCÓ DE L’AJUNTAMENT VELL
Plaça de l’Ajuntament, 1

Jardiner: Floristeria Gloxinia, de Calella

Jardiner: Brigada de jardiners de
l’Ajuntament de Calella
Música: diumenge, de les 18.00 h a les
19.30 h. Duo de guitarra i veu de l’Escola
de Música Can Llobet de Calella.

Jardiner: Botànic Grup Floristes i Interioristes, de Pineda de Mar

Jardiner: Bancells Floristes, de Calella

Síntesi històrica
Gran casa cantonera del trencall del segle
XIX al XX, de planta rectangular, amb
baixos, primer, segon pis i terrat. S’accedeix
a la casa pel carrer Romaní. A la planta
baixa destaca una gran porta d’entrada i
finestrals. Les obertures del primer pis són
balconeres i les del segon finestres. En
general la decoració de la façana es fonamenta en elements ornamentals historicistes com motllures, mènsules i llindes amb
motius vegetals. Completa el conjunt una
capelleta exterior de cantonada, neogòtica,
amb la imatge de Sant Josep i l’infant Jesús.

Síntesi històrica
Torre de grans dimensions projectada per
Jeroni Martorell els anys 1940-1941 per a
Narcís Marrè. S’estructura en planta baixa,
primer, segon pis i coberta a dues aigües.
Destaca la metodologia compositiva de les
façanes: les obertures varien en nombre
segons la planta en què es troben, estan
emmarcades amb relleus que simulen arcs,
decoracions de garlandes, pilastres, llindes
ornamentades, etc.
Les obertures de la planta baixa i la segona
planta estan realitzades amb arcs de mig
punt; per contrapartida, les de la primera
planta són geomètriques ortogonals.
Tot el recinte de la casa està protegit per
un mur coronat amb reixat profusament
decorat on hi ha la porta principal d’entrada
i una lateral d’accés a la porxada.

Síntesi històrica
L’antic Ajuntament, ubicat a la mateixa
plaça (actual Ajuntament Vell), s’havia
anat quedant petit a causa del creixement
de la ciutat i de les necessitats municipals, per la qual cosa es va construir
l’actual edifici, inaugurat l’any 1991, obra
de l’arquitecte Domènec Massuet, en
l’espai on hi havia hagut antigament els
jutjats de la ciutat.

Síntesi històrica
L’espai que avui ocupa aquest edifici va
ser la seu del Consell de la Universitat
al segle XVII (precedent dels actuals
governs municipals). Alhora durant aquest
període va tenir diverses funcions: lloc
de postes, de correu i també hostal. Fins
a mitjan segle XIX hi trobem també una
carnisseria. Ha albergat l’Ajuntament de
Calella fins a les darreries del segle XX i
d’aquí prové el seu nom. Continua essent
un edifici municipal en l’actualitat, destinat
a tasques administratives i culturals.

15
PATI MUSEU ARXIU MUNICIPAL
JOSEP M. CODINA I BAGUÉ
Escoles Pies, 36

16
FAR DE CALELLA
N-II Km 666

Jardiner: Escola d’Art Floral Rosa Valls
Formació, de Sant Boi de Llobregat
Música: dissabte, de les 18.00 h a les
19.30 h. Alumnes de guitarra de l’Escola
de Música Can Llobet de Calella

Jardiner: Brigada de jardiners
de l’Ajuntament de Calella
Música: diumenge, de les 11.30 h a les
13.00 h. Grup de Cambra de Vent, Ensamble de Vent i Combo de l’Escola de Música
Can Llobet de Calella.

Síntesi històrica
El Museu-Arxiu Municipal de Calella Josep
M. Codina i Bagué es troba ubicat en un
gran casal dels segles XVI-XVII, que s’uneix,
a través d’un magnífic pati, a un altre edifici
que integra l’Arxiu Històric, els dipòsits i les
oficines.

Síntesi històrica
El Far de Calella és per ell mateix un símbol
de la vila. Es troba al cim d’un promontori
que havia estat ocupat per una antiga
torre de guaita i defensa d’època medieval
que fou totalment enderrocada en el moment de la seva construcció, l’any 1859.

L’edifici principal és una casa pairal de
planta rectangular, formada per dos
cossos annexionats posteriorment; el
més antic, del segle XVI, conserva el portal
adovellat de punt rodó i les mènsules que
sostenien el matacà de defensa. Estava
format originàriament per un cos de planta
baixa, primera planta, amb coberta a dues
aigües i estructura amb dues crugies. A
finals del segle XVII es va aixecar la segona
planta i es varen unificar els dos edificis.

El Far s’assenta sobre una zona plana
amb un mirador sobre la ciutat i el mar.
Es tracta d’un edifici de planta baixa,
coberta amb terrassa i amb una torre
on hi ha l’aparell òptic.
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