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1 Masia de Can Jalpí
2 Església parroquial Santa Maria
3 Llinda de pedra de l’església parroquial de Santa Maria
4 Esgrafiats de la façana de l’esglèsia parroquial de Santa Maria
5 Creu de terme moderna
6 Conjunt de cases del carrer Ciutadanas
A Can Ballester
7 Casa de Cal l’Enric Benet
B Can Barbeta
8 Creu de terme de Can Quintana
9 Masia de can Comas
10 Ajuntament de Pineda de Mar
C Carrer del Mar
11 Can Coronel
D Cuines del Raval del Mar
12 Casa de pescadors
E Estació de ferrocarril
13 L’arbre Verd
14 Biblioteca Popular Serra i Moret 
     (Centre d’Interpretació de Pineda de Mar)
F Casa del Doctor Dertomeu
15 Escoles Sant Jordi
16 Cases barates del Carrer Ponent del Poblenou (opcional)

* Els elements no destacats en negreta no tenen plafó explicatiu en l’itinerari

ITINERARI HISTÒRIC PER PINEDA DE MAR

“Pineda de  Mar,
    tot el que hi ha i
              No veus”

Torre de Sant Jaume
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CENTRE D’INTEPRETACIÓ DE PINEDA DE MAR:
El Centre d’Interpretació de Pineda de Mar és un espai 
d’informació i exposició, que conté  i mostra al visitant, tots els 
recursos patrimonials naturals, culturals i etnogràfics que ofe-
reix el municipi; així com tota la seva àmplia oferta de turisme 
i oci actiu. 
Per a mostrar-ho s’han utilitzat plafons informatius i elements 
que tenen o han tingut relació amb la història i la vida dels ciu-
tadans i ciutadanes de Pineda de Mar.
Aquest edifici Noucentista d’inicis del segle XX, situat al bell 
mig de la ciutat, va ser l’antiga biblioteca popular Serra i Moret, 
i és obra de l’arquitecte Isidre Puig i Boada. Va ser una obra 
promoguda per la Mancomunitat de Catalunya i  el senyor M. 
Serra i Moret, alcalde de la vila en aquells moments. És, per 
tant, un gran símbol arquitectònic del desenvolupament cultural 
i social que va produir-se a Pineda a principis del segle passat. 
És un edifici amb reminiscències clàssiques i una gran mostra 
del Noucentisme de la comarca del Maresme.
Actualment, l’edifici ha estat rehabilitat per l’ajuntament , res-
pectant els seus valors arquitectònics, com a forma de la nostra 
arquitectura i identitat cultural de la ciutat.

OFICINA DE TURISME
En l’Oficina de Turisme, es facilita al visitant informació sobre 
tota l’oferta turística i cultural que ofereix Pineda de Mar, i de 
la comarca del Maresme. En aquest espai es realitzen tot tipus 
de reserves d’allotjaments i activitats turístiques o culturals per 
a que el visitant gaudeixi al màxim de la seva estada a Pineda 
de Mar.

ZONA EXPOSITIVA:
A partir dels plafons i fons exposat 
al Centre d’Interpretació, es pot 
fer un recorregut per a conèixer la 
història i l’evolució de la vila de 
Pineda de Mar. Es poden desco-
brir les tradicions dels ciutadans i 
ciutadanes de la vila, així com el 
ric patrimoni arquitectònic que des 
d’època romana es pot  visitar a Pi-
neda de Mar.  
També es pot trobar un espai on 
descobrir el patrimoni natural que 
la vila té emmarcat sobretot en la 
“Vall de la Riera” on es poden vi-
sitar elements patrimonials de gran 
valor històric i artístic i etnològic, 
que ens mostren la vida quotidia-
na dels habitants de la vila al llarg 
dels segles.
Finalment es poden conèixer al-
guns dels personatges més relle-
vant i important de la ciutat, que 
per la seva feina o treball relacio-
nat amb la vila, han deixat una pe-
tjada que hem de recordar, desta-
cant Josep Bertomeu i Font, Sara 
Llorens i Carreras, Manuel Serra i 
Moret, Isidre Puig i Boada...

BOTIGA.
Al Centre d’Interpretació podran trobar i adquirir publicacions 
locals relacionades amb la vila de Pineda de Mar, com també 
productes de merchandising de la ciutat.

Manel Serra i Moret 
( inicis del S.XX)

Pescadors a la platja de 
Pineda de Mar ( 1930)

Vista de l’esglèsia parroquial 
de Santa Maria (inicis del 
S. XX)

Biblioteca Popular Serra i Moret 
(Centre d’Interpretació de Pineda de Mar)

TERRAT MIRADOR
Accedint al terrat mirador del Centre d’Interpretació, es podrà 
gaudir d’unes vistes de la Plaça de les Mèlies i de gran part de la 
ciutat. Al terrat també es realitzen diferents activitats per a grups 
escolars i adults.

RUTA HISTÒRIC-ARTÍSTICA PER PINEDA DE MAR
“Tot el que hi ha i no veus”
El Centre d’Interpretació de Pineda de Mar, ofereix la possi-
bilitat als seus visitants de completar la visita al centre amb 
un itinerari pels llocs més emblemàtics i representatius de la 
ciutat. 
A partir d’uns plafons informatius situats als diferents béns 
culturals es podrà recórrer i conèixer l’origen i l’evolució his-
tòrica de Pineda de Mar, iniciant el recorregut al segle XIII 
amb la formació del nucli antic conegut com a Sa Buada fins 
arribar al segle XX amb mostres d’arquitectura d’avantguarda 
del Racionalisme de les Escoles Sant Jordi.
Un recorregut per a tots els públics sense cap dificultat que 
aportarà al visitant una visió diferent de la ciutat, visitant i 
veient en directe el patrimoni més viu i històric que podem 
trobar a Pineda de Mar.

Creu de Terme de Can Quintana
(S.XIV - S.XV)


