
GRUP DE CAMPANERS 

DE SANTA MARIA 

 

 
 

NOTA DE PREMSA 
 
En el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2022, a Santa Maria 
s’organitzen tres activitats el matí de dissabte 8 d’octubre. Visites guiades al 
campanar i també a la capella dels Dolors (ambdues amb inscripció prèvia), i 
portes obertes a la capella i el museu de les Santes.  

1) Visites guiades al campanar de Santa Maria 

Per conèixer el món interior del so centenari de les campanes, 
l’evolució del campanar al llarg dels segles, la composició actual 
del cloquer i les belles panoràmiques de la ciutat des de l’alçada.  
 

Plaça de Santa Maria 
Torns a les 10 h, 11 h, 12 h i 13 h. 
 
Inscripcions prèvies a l’Oficina Municipal de Turisme 
            Telèfon de reserves: 937 582 698 
            E-mail reserves: turisme@ajmataro.cat 
 

(Si quedessin places lliures, la inscripció també es podrà fer a peu de campanar el 
mateix dia 8, a partir de 2/4 de 10 del matí).  

 

2) Portes obertes a la Capella i el Museu de les Santes 

Una oportunitat per conèixer l’obra artística, realitzada al llarg dels 
segles, relacionada amb la tradició i el culte de Mataró a les 
Santes. La capella erigida als anys 40 del segle passat i el museu 
que exhibeix documentació, reliquiaris, cartells, orfebreria, 
ornaments, etc., enguany que es compleixen 250 anys de 
l’arribada de les relíquies de les santes Juliana i Semproniana a 
Mataró (1772-2022).  
 

Capella de les Santes 
De 11 a 13 h.  
No cal inscripció prèvi 



3) Visita guiada al conjunt barroc dels Dolors 

Una visita per conèixer com el gran pintor barceloní Antoni 
Viladomat decorà, per encàrrec de la confraria dels Dolors, la 
Capella i la Sala de Juntes i en pintà les teles entre els anys 1722 
i 1737, tot plegat el més important conjunt pictòric del barroc 
català que ha arribat fins als nostres dies en el seu estat original.  

 

Porta principal de la Basílica 
11 h. 
Inscripcions prèvies a: reserves.museuarxiu@gmail.com  
 

 
*Totes les activitats són gratuïtes 

 
 

MATARÓ, OCTUBRE DE 2022 
 

 


