
Rellotge de sol del dipòsit de les aigües 

Dipòsit Els Turons de la companyia d'Aigües de Mataró. Rellotge de sol.  

Autor: Lluís Gibert (1998)  
 
 

    
 
 
El dipòsit està recobert per un trencadís de tesel· les blanques i blaves i, al cim, hi ha un 
rellotge de sol horitzontal..  
Les hores es reconeixen mitjançant l'ombra d'un gnòmon clavat en direcció sud-nord 
i  inclinat respecte el terra amb un angle igual a la latitud del lloc (aprox. 41º 30'). 
El quadrant del rellotge està dividit en zones amb mosaic de diferent color, una per cada 
hora.  

 
Pensa que al llarg del dia el sol va d'est a oest i que al migdia (hora del sol, no pas hora 
oficial) el sol és al sud i, per tant l'ombra del gnòmon anirà cap al nord.  A veure si trobes 
la solució del repte següent. 

 
 

Mira l'ombra del gnòmon en aquesta foto.  A quina 

hora (solar)  et sembla que s'ha fet la foto, 

aproximadament? 
 

A.-  A dos quarts de deu del matí   

B.-  A dos quarts d'onze del matí   

C.-  A dos quarts de dotze del migdia   

D.-  A dos quarts de dues de la tarda    

E.-  A dos quarts de tres de la tarda    

 

                                              Dóna la resposta a les persones que condueixen l’activitat i et diran si és correcta. 



Rellotge de sol. Pista per si no has encertat la resposta 

 

Per si ja has fet un intent i no ho has encertat, et donem una pista sobre la figura del 
rellotge, un poquet retocada. 
Observa on seria el sol perquè l'ombra anés en la direcció que es pot veure.  
Com que el Sol va d'Est a Oest, encara no ha passat pel Sud. La foto està feta, doncs, 
entre una hora i dues hores abans del migdia! 
 

 
 

Mira l'ombra del gnòmon en aquesta foto.  A quina 

hora (solar)  et sembla que s'ha fet la foto, 

aproximadament? 
 

A.-  A dos quarts de deu del matí   

B.-  A dos quarts d'onze del matí   

C.-  A dos quarts de dotze del migdia   

D.-  A dos quarts de dues de la tarda    

E.-  A dos quarts de tres de la tarda    

 

 

                                              Dóna la resposta a les persones que condueixen l’activitat i et diran si és correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ç                   L’antic escorxador. Capgrossos de Mataró 

                                            
                                                       Biblioteca Antoni  Comas            El pom de dalt d’un  castell 

L'antic Escorxador, projectat per l’enginyer mataroní Melcior de Palau,  s’acabà de construir el 
1915 i aleshores quedava als afores de la ciutat. L'any 1989 va deixar de funcionar com a escorxador 
per raons sanitàries.  
 Es tracta d'uns valuosos edificis modernistes que s'han anat restaurant i rehabilitant. Hi trobem 
l’Escola Bressol Els Menuts i la Biblioteca Antoni Comas. En un espai del que ara és el parc de 
l'Escorxador també hi trobem el local dels Capgrossos de Mataró. I d'això parlarem. 

 
Com s'indica un castell, com els que fan els Capgrossos de Mataró? 
Es diu primer el nombre de persones que formen cada pis del tronc del castell i després l'alçada del 
castell. Així doncs un 3 de 8, per exemple, vol dir un castell de 8 pisos que en els pisos del tronc té 3 
persones en cada pis. El primer pis el formen els baixos, ben envoltats per la pinya i n'hi ha tants com 
a cada pis del tronc. 
Però s'ha d'explicar com es compta el nombre de pisos perquè els pisos superiors d'un castell 
corresponen al que se'n diu el pom de dalt format per 2 dosos, una aixecadora (també dita cassoleta o 
acotxadora), acotxada sobre els dosos, i al cim , l'enxaneta. Atenció! El pom de dalt, format per 4 

persones, es compta com tres pisos. 

 

 
Mira bé la foto de l'esquerra per tal de decidir  
quin és el castell que s'hi veu.  
També et dem anem que comptis quantes 
persones formen el castell: els baixos, el tronc 
i el pom de dalt  (sense comptar, doncs,  tota la gent de 

la pinya) 
 
A.-   3 de 7,  15 persones 
B.-   3 de 8,  18 persones 
C.-   4 de 8,  32 persones   
D.-   4 de 8,  23 persones 
E.-    4 de 7,  28 persones 

Digues la teva resposta a les persones que condueixen l’activitat  

i et diran si és correcta. 



 

Castell dels Capgrossos de Mataró. Pista per  si no has  encertat la resposta 

 
Per si no has encertat el  repte en el primer intent, repassem com s'indica un castell. 
Es diu primer el nombre de persones que formen cada pis del tronc del castell.  

• Adoneu-vos que en els pisos del tronc que es veuen clarament hi ha 4 persones en 
cada pis. 

i després per comptar el nombre de pisos que es diuen per al castell, tenim. 

• els baixos, que no es veuen (tapats per la pinya); quatre  pisos que es veuen 
perfectament; i el poms de dalt (recordeu que el pom de dalt compta com tres pisos, i en 

cadascun hi ha en total 4 persones). 

 

 
Mira bé la foto de l'esquerra per tal de decidir  
quin és el castell que s'hi veu.  
També et dem anem que comptis quantes 
persones formen el castell: els baixos, el tronc 
i el pom de dalt  (sense comptar, doncs,  tota la gent de 

la pinya) 
 
A.-   3 de 7,  15 persones 
B.-   3 de 8,  18 persones 
C.-   4 de 8,  32 persones   
D.-   4 de 8,  23 persones 
E.-    4 de 7,  28 persones 

• Digues la teva resposta a les persones que condueixen l’activitat  

i et diran si és correcta. 

•  

 

  



La font del Pericó 

 

 

Quan es baixa de la Serralada Litoral cap a Mataró per la carretera de Valldeix, que 
voreja la riera del mateix nom, i que després esdevé  la riera de Sant Simó, es passa 
pel costat de la Font del Pericó. El seu emplaçament era ideal com a lloc 
d'abeurament per a cavalleries que anaven a Can Bruguera i Canyamars, i també per a 
excursions.  
Durant el segle XIX i fins a mitjan segle XX s'hi feien trobades, aplecs i festes (en 
concret s'hi feu en ocasions diverses l'Enterrament de la Sardina) i també alguns actes 
polítics.  
Actualment encara hi van algunes persones a buscar aigua i això ens suggereix un 
repte. 

 

La Juliana i en Serafí van a buscar aigua, amb dues garrafes iguals, a la Font del Pericó.  

La Juliana omple d'aigua la seva garrafa i aleshores la pesa i obté, en total (l'aigua més 

l’ampolla de vidre) 9 quilos i mig. 

En Serafí omple la seva fins a la meitat, la pesa, i obté 5 quilos i mig. 

Quant pesa la garrafa buida? 

 

A.-  3 quilos  

B.-  2 quilos i mig 

C.-  2 quilos 

D.-  1 quilo i mig 

E.-  1 quilo 

                                              Dóna la resposta a les persones que condueixen l’activitat i et diran si és correcta. 

  



Font del Pericó. Pista per  si no has  encertat la resposta 

 

 

Et donem una pista i et recordem el repte: 

• Amb les dades de l'enunciat pots deduir quant pesa la meitat de l'aigua que cap a la 
garrafa, i després a partir d'aquí ja sabràs quant pesa tota l'aigua que cap a la 
garrafa. I amb una resta podràs calcular el pes de la garrafa buida. 

Ànim!  Torna-ho a intentar!!! 

 

La Juliana i en Serafí van a buscar aigua, amb dues garrafes iguals, a la Font del Pericó.  

La Juliana omple d'aigua la seva garrafa i aleshores la pesa i obté, en total (l'aigua més 

l’ampolla de vidre) 9 quilos i mig. 

En Serafí omple la seva fins a la meitat, la pesa, i obté 5 quilos i mig. 

Quant pesa la garrafa buida? 

 

A.-  3 quilos  

B.-  2 quilos i mig 

C.-  2 quilos 

D.-  1 quilo i mig 

E.-  1 quilo 

                                              Dóna la resposta a les persones que condueixen l’activitat i et diran si és correcta. 

 

  



 

La presó de Mataró 

                           

La presó de Mataró.   Obra d’Elies Rogent (1851) 

 
És una construcció important pel que fa a la història de l’arquitectura penitenciària, per 
l’aplicació per primera vegada a  l’estat espanyol del model panòptic, és a dir que assoleix 
l'objectiu d’una visió total de les cel·les des del mig del pati.. 
L'estructura en planta és d'un semicercle, on hi ha el pati i les cel·les,  adossat a un rectangle, 
destinat a dependències administratives. 
Des de que va tancar com a presó, als anys 60 del segle XX, ha estat destinada a diversos 
usos; actualment ja ha esdevingut  seu del M|A|C (Mataró Art Contemporani). 

 

 

 

Des de cada finestra que donava al pati es podien veure les 

altres finestres. Des de la finestra A van encendre un llum 

vermell i el raig enfocava la finestra J. (figura 1)  

Però per tallar la comunicació els van posar un mirall al mig,  

figura 1                                                         en la línia que divideix simètricament el semicercle. (figura 2) 

A quina finestra anirà a parar ara el raig de llum? 

A)                                         A)       B)       C)      D)        E) 

 

 
 

 

figura 2 

                                              Dóna la resposta a les persones que condueixen l’activitat i et diran si és correcta. 

 
 

 

  



La presó de Mataró. Pista per si no has encertat la resposta 

 

Et tornem a presentar el repte però amb una pista:   
en la figura 2 bis  hem dibuixat unes línies auxiliars perquè pensis en la simetria que hi ha 
respecte a la perpendicular al mirall, entre el raig que incideix en el mirall i el raig reflectit, el 
que en surt. 

 

 

 

 

Des de cada finestra que donava al pati es podien veure les 

altres finestres. Des de la finestra A van encendre un llum 

vermell i el raig enfocava la finestra J. (figura 1)  

Però per tallar la comunicació els van posar un mirall al mig,  

figura 1                                                         en la línia que divideix simètricament el semicercle.  

                                                                   (vegeu ara  la figura 2 bis) 

A quina finestra anirà a parar ara el raig de llum? 

                                        A)       B)       C)      D)        E) 

  

 

figura 2 bis 

 

                                              Dóna la resposta a les persones que condueixen l’activitat i et diran si és correcta. 

 
 

 

 

  



Can Marfà i els gegants i els nans 

 
Can Marfà, emblema de la indústria tèxtil recuperat per a centre cultural. 

 

Des de la darrera part del segle XIX fins a avançat el segle XX la indústria tèxtil, en 
especial del gènere de punt, va ser el motor económic de Mataró. Una part del patrimoni 
industrial no s'ha conservat; sí que s'ha rehabilitat el conjunt arquitectònic de Can Marfà, 
una de les fàbriques més importants de l'Estat espanyol en gènere de punt abans de 1936. 
Els edificis segueixen l'estil manchesterià (Manchester, la icona de la indústria tèxtil 
anglesa)  i es van edificar al darrer terç del segle XIX.  
Una de les dues naus acull exposicions temporals i també l'exposició permanent "Mataró, 

capital del gènere de punt" on s'exposa, de manera multidisciplinar, (maquinària, 
indumentària, publicitat i documents diversos), el passat i el present de la indústria del 
gènere de punt (Col·lecció Jaume Vilaseca.) 

En una de les naus de Can Marfà es guarda la imagineria festiva de la ciutat, entre ella els 
gegants i els nans. L'any 2020, atenent que no podien sortir per Les Santes, es va  fer al 
recinte una exposició perquè la població pogués tenir sensació de festa. 

Quan vam visitar l’exposició cinc nans ens van explicar 

que havien fet una escapada màgica, una passejada en 

fila al voltant de Can Marfà. Ens van dir: 

En Patufet.-"Jo anava més enrere que la bruixa." 

La bruixa.- "Jo anava més enrere que el bufó." 

El follet.- "Jo  anava més endavant que la vella." 

La vella.- "Jo anava més endavant que el bufó." 

Qui anava al mig de la fila? 

Dóna la resposta a les persones que condueixen l’activitat  

i et diran si és correcta. 



 

Els gegants i nans a Can Marfà. Pista per si no has encertat la resposta 

Si accedeixes a aquesta pàgina serà que no has encertat la resposta a aquest repte: 

 

Quan vam visitar l’exposició cinc nans ens van explicar 

que havien fet una escapada màgica, una passejada en 

fila al voltant de Can Marfà. Ens van dir: 

En Patufet.-"Jo anava més enrere que la bruixa." 

La bruixa.- "Jo anava més enrere que el bufó." 

El follet.- "Jo  anava més endavant que la vella." 

La vella.- "Jo anava més endavant que el bufó." 

Qui anava al mig de la fila? 

 

Et donem una pista: 

Si llegeixes amb atenció veuràs que hi ha dues afirmacions  en què hi apareix el bufó.   
Amb aquestes deduiràs que anaven   vella  bufó  bruixa  
I si després llegeixes les altres dues... segur que ja podràs decidir ben bé quin era l'ordre 
dels nans a la fila. 

 

 Torna a pensar resposta; digues-la  a les persones que condueixen l’activitat 

 i et diran si és correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anem cap a la Nau Gaudí 

 
La Nau Gaudí (1883) 

La primera obra catalogada de l'arquitecte Antoni Gaudí no va ser encarregada per cap entitat 
religiosa ni per la burgesia, sinó que correspon a la nau de blanqueig de cotó, un dels elements que 
componien un ambiciós projecte, una colònia fabril per a la Cooperativa Obrera Mataronense, a la 
qual es dedica el carrer Cooperativa, on està ubicada la nau. 

El projecte no va arribar a bon port, només es va fer molt parcialment. Després la nau de blanqueig 
de cotó va patir mutilacions per obres diverses i es va reconvertir en magatzem. L'any 2002, amb 
motiu del 150è aniversari del naixement de l'arquitecte l'Ajuntament de Mataró va iniciar el projecte 
de rehabilitació, que va concloure el 2008. És així que ara podem veure la importància de 
l’experimentació amb els arcs parabòlics, utilitzats per primera vegada com a elements estructurals. 
Aquest tipus d'arcs i la seva modificació conceptual a arcs catenaris representa un element 
fonamental de l’obra gaudiniana. 

 

 

 

 

 

 

Abans d’anar a la NauGaudí havíem anat a veure l’escultura de  la Laia l'Arquera.  

La imatge anteriors ensenya els carrers per on podem passar sense fer marrada. Si algú pensa que 

es podria anar per la N-II  i després amunt pel carrer Cooperativa ha de saber que, de fet, seria una 

mic amés llarg.  

Quants camins hi ha en total per anar de la Laia l'Arquera a  la Nau Gaudí seguint els carrers indicats 

en vermell en la imatge, seguint les fletxes? 

 

A)  2              B)   5            C)  10              D)   12          E)  32 

Dóna la resposta a les persones que condueixen l’activitat  

i et diran si és correcta. 



Anem cap a la Nau Gaudí. Pista per si no has encertat la resposta 

Si no has encertat la resposta, adona't que per anar de la Laia l’Arquera a la Nau Gaudí 

ben cert que has de pensar per quin carrer vols és fonamental triar per quin carrer has 

d’anar en direcció a mar (pel carrer Balançó i Boter, pel carrer Ictíneo, per la ronda President Irla, per la ronda 

Barceló o pel carrer Cooperativa).   

Adona’t que quan hagis triat això ja queda perfectament determinat el camí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quants camins hi ha en total per anar de la Laia l'Arquera a  la Nau Gaudí seguint els carrers indicats 

en vermell en la imatge, seguint les fletxes? 

 

A)  2              B)   5            C)  10              D)   12          E)  32 

Dóna la resposta a les persones que condueixen l’activitat  

i et diran si és correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laia l’Arquera 

 
Laia l'arquera.  Escultura de Josep Maria Rovira Brull (1998) 

 

Aquesta gran escultura de ferro, situada a la rotonda d'entrada a Mataró que es coneix com a Porta 
Laietana,  ha esdevingut una icona moderna de la ciutat.  
L'escultura pesa 38 tones i té una alçada, des del terra, de 24 m fins al cap i de 34 m fins al punt més 
alt de l'arc. 
Diu l'autor que la Laia té l’esperit de les cultures prehistòriques, representa la unió de l’home i la 
terra. Es diu Laia perquè simbolitza una dona de la tribu dels laietans, la tribu íbera que va viure a la 
zona del Maresme. Es va decidir que aparegués amb un arc que apunta a Burriac. A la falda de la 
muntanya hi ha restes del poblat ibèric on s'hi van trobar models amb la inscripció Ilduro i per això 
els historiadors hi han situat l'origen de Mataró. 

 

Una empresa ha rebut l'encàrrec de pintar l'estàtua de la Laia l'Arquera.   

Per tal de valorar la despesa en pintura que li representarà ha comprat unes 
quantes  reproduccions de la Laia fetes  a escala, amb total precisió, que fan 34 
cm d'alt fins a la punta de l'arc.  

Ha comprovat  que per pintar-ne una necessitava 100 cm3 de pintura.   
 
Suposant que fes servir la mateixa pintura,  quants litres necessitaria per a pintar 
l'estàtua de la Laia? 
 

 

A)   1.000           B)  100          C)  10          D)   100           E)    10.000 

 

Dóna la resposta a les persones que condueixen l’activitat  

i et diran si és correcta. 

  



Laia  l’Arquera.  Pista per si no has encertat la resposta 

 

Mira aquesta imatge: 

  
Si per pintar un quadrat de costat 1 es necessités 1 pot de pintura, per a un quadrat de  

2 x 2 se'n necessitarien 4 perquè si la longitud es dobla l'àrea es quadruplica.  

Semblantment, si multipliquem la longitud per 10, l'àrea es multiplica per 10 x 10.   

En el repte, per quant es multiplica la longitud de la figura quan passem de la maqueta 

de 34 cm a l'estàtua de 34 m?   Per quant es multiplicarà, doncs, l'àrea i per tant la 

pintura necessària (que per una estatueta era de 100 cm3)?  

També hauràs de pensar, per acabar de decidir la resposta, que  1 litre equival a  

1.000 cm3. 

 

Pensa la nova resposta, la dius  a les persones que condueixen l’activitat  

i t’informaran de  si és correcta. 

 

A)   1.000           B)  100          C)  10          D)   100           E)    10.000 

 

 

 

 

 

 

 



                       La casa Coll i Regàs  

 
Casa Coll i Regàs.  Obra de Josep Puig i Cadafalch (1898) 
 
Josep Puig i Cadafalch (Mataró, 1867 – Barcelona, 1956) fou un arquitecte modernista, historiador 
de l'art, molt en especial de l'art romànic,  i un important polític català, president de la Mancomunitat 
de Catalunya (1917–1924).  
Pel que fa a l'arquitectura pertany a la primera generació d'arquitectes modernistes, que anaven a la 
recerca d'un estil nou. Té obres molt destacades a Barcelona i al Maresme (Argentona, Mataró, Canet 
de Mar).A Mataró té obres ben diverses com és ara la coberta del mercat del Rengle a la Plaça Gran, 
i la casa Coll i Regàs, una veritable joia del modernisme català, recentment rehabilitada per la 
Fundació Iluro.  
Puig i Cadafalch va dur a terme l'encàrrec de l'empresari Joaquim Coll i Regàs, un important 
fabricant tèxtil, de construir-li un casal renovant dues cases del carrer d'Argentona, i ho va fer amb 
una obra típicament modernista: amb mosaics, forjats, esgrafiats. i també escultures, de les quals "La 

filosa", a la façana, d'Eusebi Arnau, és la més destacada.  
 

La Paula ha de fer un treball sobre la casa Coll i Regàs. Ha de 

prendre mesures però no té cinta mètrica i aleshores 

decideix que ho mesurarà en peus (en els seus peus, o més 

exactament prenent com a unitat les seves vambes.)  Una de 

les mesures que se li demana és la distància entre els centres 

de dues de les columnes que  hi ha al balcó de la façana.Com 

que ha llegit que el balcó té d'amplada la meitat de  la 

façana. mesura la façana i troba que fa 46 peus. Quan arriba 

a casa comprova que 5 dels seus peus equivalen a 3 rajoles 

de 40 cm.  Quina és la distància que li havien demanat de 

mesurar? 

 

A.-  menys d'1 metre i mig 

B.-  entre 1,50 m i 1,80 m 

C.-  entre 1,80 m i 1,90 m 

D.-  entre 1,90 m i 2 m 

E.-  més de 2 m 
 

Dóna la resposta a les persones que condueixen l’activitat  

i et diran si és correcta. 

 



La casa Coll i Regàs.  Pista per si no has encertat la resposta 

 

Algunes idees per al segon intent 

 

Potser et podem recomanar que comencis amb allò que es diu que 5 dels peus (calçats) 

de la Paula equivalen a 3 rajoles de 40 cm. És a dir 5 peus de la Paula fan 120 cm.  

A partir d'això ja saps quan fa un peu dels que prenem com a unitat en aquest problema; 

per tant  ja podràs saber l'amplada de la façana de la casa Coll i Regàs. El  balcó, la 

meitat. I la distància que es demana, la tercera part del balcó. 

Ànim! A calcular una mica més! 

 
Dóna lateva nova  resposta a les persones que condueixen l’activitat  

i et diran si és correcta. 

 

 

  



                   El clos arqueològic de Torre Llauder  
 

 

Clos arqueològic de Torre Llauder. La vil·la romana de Mataró. 

 

A la zona on ara és el Pla d'en Boet, a prop de la Via Augusta (que anava per on ara hi ha el Camí del 
Mig) i als afores de la ciutat romana d'Iluro, al segle I dC es va edificar una vil·la romana, amb 
algunes edificacions que es pot suposar que, a més de residencials,  eren per a administrar el cultiu de 
la vinya i l'elaboració del vi, que en aquella època eren importants a la nostra zona.  
Més endavant, al segle XVI, quan ja feia temps que les edificacions romanes s'havien enderrocat, s'hi 
va bastir una torre circular de defensa, i al segle XVIII s'hi va adossar una luxosa mansió per a la 
família Llauder. Llastimosament aquests edificis es van enderrocar als anys 70. 
Uns anys abans s'havien descobert les runes de la vil·la romana que ja hem comentat, una de les més 
importants trobades a Catalunya. Sembla que amb l'enderroc de la torre es van poder perdre elements 
destacats de les edificacions, però ara encara se'n pot imaginar l'esplendor si es fa una visita al clos 
arqueològic que porta el nom de la Torre Llauder. 

 
A la figura de l'esquerra teniu un muntatge de com podia ser un 

dels valuosos mosaics circulars de la vil·la romana de Torre 

Llauder, i una recreació feta amb el programa GeoGebra. 

Hi ha dos quadrats, un girat 45º respecte l'altre, que on se 

superposen determinen un polígon regular de 8 costats, un 

octàgon. 

Els triangles vermells que queden són triangles rectangles amb 

dos costats i, per tant, dos angles iguals. 

Et demanem que aprofitis la figura per a deduir quant mesura 

cada angle de l'octàgon, és a dir l'angle pintat de color verd..  

 

 

 

 

 

                          A)   110º              B)   120º              C)   125º            D)  130º           E)   135º 
 

Dóna la resposta a les persones que condueixen l’activitat  

i et diran si és correcta. 

 



Clos Arqueològic de Torre Llauder.  Pista per si no has encertat la resposta 

 

 

 

Quan t'hem plantejat el repte t'hem fet reflexionar sobre els angles 
dels triangles vermells, que són triangles rectangles isòsceles i, 
doncs,  els altres dos angles són iguals. Així, quant val cada angle 
vermell a la figura de l'esquerra? 
I, per altra banda, com són els dos angles verds? 
Amb aquestes idees i el fet que  els dos angles verds i els dos 
vermells fan, entre tots, un cercle complet... segur que ara podràs 
respondre el repte! 

 

 
Pensa la teva nova resposta. Digues-la  a les persones que condueixen 

l’activitat  i et comunicaran si és correcta. 

 

                          A)   110º              B)   120º              C)   125º            D)  130º           E)   135º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   L’estadi d’atletisme de Mataró 

 
L'estadi d'atletisme de Mataró 

 
Des de l'any 1925 a Mataró hi va haver unes pistes d'atletisme, situades on ara hi ha el parc central. Hi podeu 
veure un pòdium que ho recorda. Eren de sorra, feien 200 m de corda i tenien només quatre carrerons; els 100 
m s'havien de córrer en corba. Al principi dels anys 70 es va construir un estadi atlètic on ara el coneixem, de 
400 m de corda com a tot arreu; tanmateix es va fer necessària una remodelació urgent pel tipus de terra que 
s'hi havia instal·lat; l'any 1975 ja va començar a funcionar plenament; ja al segle XX s'hi va renovar el tartan, i 
ara, a començaments d'aquest any 2020 s'hi ha fet una brillant remodelació, que es mostra a la foto.   
Tan les velles pistes com l'estadi han fet viure moments atlètics ben interessants a la nostra ciutat. 

L'Anna, la Bet i la Carla són tres noies que han acabat juntes 

una cursa. 

Totes tres porten al dorsal un nombre imparell de dues xifres i 

les sis xifres són diferents  (però alguna de les xifres pot ser parella, 

encara que els nombres siguin imparells). 

El nombre de l'Anna és més petit que el de la Bet, i el de la Bet 

és més petit que el de la Carla. 

S'adonen que si es forma un nombre de 4 xifres posant el 

nombre del dorsal de l'Anna i a continuació el de la Bet, i a 

aquest nombre se li suma el de la Carla, el resultat és 2022. 

Quin és el dorsal de la Carla? 

  

 

Nota: hi ha dues possibles solucions vàlides; totes dues estan indicades i ambdues es comptaran bé. 

 

A)  35            B)   37           C)  67           D)   85        E)  87 

 
Pensa la teva resposta. Digues-la  a les persones que condueixen 

l’activitat  i et comunicaran si és correcta. 

 
 

  



Estadi d’atletisme de Mataró..  Pista per si no has encertat la resposta 

 

Per a fer un segon intent has de pensar que...  

• el dorsal de l'Anna segur que és el 19 

• les dues xifres de les unitats han de ser imparells 

perquè els dorsals siguin imparells i com que 

només podrien sumar 2 si fos 1+1, hauran de  

sumar 12. Aleshores si han de ser diferents i no 

poden ser el 9 ni l'1 només podran ser el 7 i el 5, en 

l'ordre que veus escrit a la pista que et donem o a 

la inversa.  

Ànim, ja només et falta veure que de la columna de les 

desenes n'has de portar una per sumar al 19 i que 

aleshores resulti 20.  Per a decidir, pensa que el dorsal de 

la Carla ha de representar  un nombre més gran que el de 

la Bet.  
 

 

 

Nota: hi ha dues possibles solucions bones; totes dues estan indicades a les opcions de resposta i ambdues es 

comptaran bé. 

 

A)  35            B)   37           C)  67           D)   85        E)  87 

 
Pensa la teva nova resposta. Digues-la  a les persones que condueixen 

l’activitat  i et comunicaran si és correcta. 

  



                   La Mataroneta 

 

L'escultura dita La Matarona.  Jordi Cuyàs (1957 - 2017) i Jaume Simón.  

 
Jordi Cuyàs va crear La Matarona el 1986 juntament amb Jaume Simón, membres del grup artístic 
CAPS.A.  
L’escultura està formada per 100 metres de tub quadrat d’alumini de 10 centímetres de secció i es 
pot muntar amb angles de ferro de diferent obertura, i per això és una escultura mòbil i mutable, i en 
certa manera nòmada. Es va poder veure’s durant dos anys en deu espais urbans de Catalunya i la 
resta d’Europa abans d’instal·lar-se a la capital del Maresme el 1996. 
A la nostra ciutat ha estat en diferents llocs, com és ara a la plaça de l'Ajuntament de manera efímera, 
o, darrerament en diferents rotondes com és ara a la plaça de França de la Via Europa o, des del 
2017, a la plaça de la Gran Bretanya, ja a l'altre costat de l'autopista. Sempre hi haurà el debat entre 
els espectadors de si l'obra té més força en espais més tancats (places o claustres) o en espais molt 
oberts com la veiem ara. Mirem-la sempre des d'un punt de vista ben creatiu! 

Esperem que als autors de La Matarona no els semblaria 

un disbarat que per a aquest itinerari matemàtic haguem 

imaginat els 100 m de tub quadrat muntats com una 

recreació del tauler que mostra les imatges per a la versió 

d’aquesta activitat que teniu a la web, en cada cas una 

ruta per 10 llocs de Mataró, com hem recreat a la foto de 

l'esquerra.  

S'hi veuen 10 hexàgons regulars.  Quina seria la longitud 

del costat d’aquests hexàgons regulars? 

(es demana arrodonit a la segona xifra decimal, és a dir als cm) 
 

A)  1,67 m         B)   1,96 m       C) 2,22 m           D)  2,44 m       E)  3,03 m  

 

Pensa la teva resposta. Digues-la  a les persones que condueixen 

l’activitat  i et comunicaran si és correcta. 

 
  



La Mataroneta.  Pista per si no has encertat la resposta 

 

Si no has encertat la resposta al repte serà que no has comptat bé quants costats dels hexàgons estan 

compartits per dos hexàgons. 

En principi 10 hexàgons tenen 60 costats, però en la figura n’hi ha molts compartits per dos hexàgons, 

que només els hem de comptar una vegada.  Mireu a la figura els que es comparteixen, ara acolorits 

de color blau. 

 

Ara ja hauries de  tenir ben clar quants costats hem de comptar realment! 

  

Pensa la teva nova resposta. Digues-la  a les persones que condueixen 

l’activitat  i et comunicaran si és correcta. 

 

A)  1,67 m         B)   1,96 m       C) 2,22 m           D)  2,44 m       E)  3,03 m  

 

  



                   La Basílica de Santa Maria 

 
 

 

 
La basílica de Santa Maria (segle XVII) 
 
L'edifici de Santa Maria destaca en la visió de Mataró des de molts llocs, atenent al fet que està situat en el 
punt més elevat de l'antiga Iluro. És la parròquia tradicional de la ciutat i l'edifici actual, entre barroc i 
neoclàssic data del segle XVII, està situat al mateix lloc on hi havia hagut un temple romà i una església 
prerromànica, referenciada a principis del segle XI. Hi ha molts elements a destacar i n'esmentarem tres.  

• El conjunt d'estances al voltant de la Capella dels Dolors, amb pintures d'Antoni Viladomat (segle 
XVIII) sovint anomenada la capella sixtina del barroc català, recentment restaurada per a retornar-li 
tot el seu esplendor.  

• L'orgue monumental és el més gran de Catalunya tant pel número de tubs (4.577 de fins a 6 metres 
d'alçada) com per l’extensió dels seus teclats (4 teclats de 61 notes). Amb un gran valor històric, cada 
any s'hi celebra el Festival Internacional d'orgue Mataró-Barcelona Jaume Isern. 

• És molt reconeguda l'importància de l'activitat campanera de Santa Maria, un dels pocs llocs de 
Catalunya on es voltegen les campanes.  
És tradicional que el dia 26 de juliol hi hagi una gran voltejada i repicada de campanes, dita la 

Barram, per a anunciar que l'endemà és el dia de Les Santes i també cada dissabte a les dues del 
migdia hi ha el toc de "demà és festa". 

Com que cada dia, el campanar assenyala totes les hores,  amb els tocs de 
quarts (un, dos, tres i quatre) i el nombre de campanades que indiquen 
quina hora és i uns minuts després un nombre igual de campanades de 
l'hora ("les repetides"), a aquest fet dediquem el repte.  
Nota: Els nombres de campanades de cada hora i de les repetides són tal 
com diem les hores, és a dir: una campanada a la 1 de la matinada i 
successivament fins a dotze a les 12 del migdia, i després el mateix: des 
de una campanada a la 1 del migdia fins a les 12 campanades de mitjanit. 
Un dia la Bàrbara es lleva ben de matí per anar a escola  i sent el toc d'un 

quart de 8. Si pogués anar comptant quantes campanades es poden 

escoltar pels tocs dels quarts i les hores, i les repetides, comptant el d'un 

quart de 8 del matí i fins a tres quarts de 8 del vespre, quants tocs 

comptaria en total?              
(procura deduir-ho a partir d'un raonament, no pas comptant-les d'una en una!) 

 

A)  272 campanades                 B)  276 campanades        C)  282 campanades       

D)  286 campanades                 E)  302 campanades 

 
 

Pensa la teva resposta. Digues-la  a les persones que condueixen 

l’activitat  i et comunicaran si és correcta. 



Els tocs de campanes de Santa Maria.   

Pista per si no has encertat la resposta 

 

Revisem-ho, per si ho vols tornar a provar. 

 

Les hores: després d'un quart de 8 el primer toc de les hores serà a les 8, i fins a tres 

quarts de 8 del vespre el darrer toc serà a les 7. En total haurem de comptar tantes 

campanades com la suma dels nombres naturals de l'1 al 12, cada un una vegada.  Quant 

sumen aquests nombres? 

Aquesta suma l'haurem de tornar a comptar, exactament, per les repetides. 

Els quarts: en l'interval que comptem els primers que sonaran seran tots els quarts de 

les 8, (que fan 10 tocs) i així tretze intervals fins a les 8 del vespre, excepte que en el 

darrer hem de tenir present que no comptem els tocs dels quatre quarts de les 8. 

 

Si ja has repensat la resposta, digues-la  a les persones que condueixen 

l’activitat  i et comunicaran si és correcta. 

 

A)  272 campanades                 B)  276 campanades        C)  282 campanades       

D)  286 campanades                 E)  302 campanades 

  



                    L’estació  

 
 

 

 

L'estació. El primer tren de la península ibèrica (1848) 
 
A Mataró tenim l'Institut Miquel Biada, entre altres coses que recorden aquest empresari 
mataroní que, a Cuba (que aleshores era part d'España),  va poder presenciar el 1837 la 
posada en funcionament del ferrocarril i en va veure les grans possibilitats. Per això quan 
va tornar a Catalunya va endegar la proposta de crear una línia de tren de Barcelona a 
Mataró. Va pensar que així es potenciaria,  a la seva ciutat, la indústria tèxtil que també 
havia estat pionera en la implantació del vapor a les fàbriques. Va haver de véncer moltes 
dificultats tècniques i econòmiques però el 1948 es va fer realitat amb un gran èxit: el 
primer any va tenir 675.000 viatgers, una dada impressionant per l'època.  

 

Als anys 60 i 70 del segle XX hi havia trens directes 
que feien el trajecte, d'aproximadament 30 
quilòmetres, des de Mataró fins a l'annex de 
l'Estació de França en 22 minuts. 
Imagineu que un dia un d'aquests trens trobés una 
anomalia per a travessar el túnel de Montgat, que 
era a meitat de trajecte, i s'hagués d'aturar 2 min. 
A quina velocitat mitjana hauria de fer la segona 
part del recorregut per a complir l'horari previst?  
  

A)  90 km/h            B)   94 km/h          C)   96 km/h         D)  100 km/h           E)  106  km/h 

 

Calcula la teva resposta. Digues-la  a les persones que condueixen 

l’activitat  i et comunicaran si és correcta. 

  



L’estació i els trens directes. Pista per si no has encertat la resposta. 

 

• des de Mataró al túnel, meitat de trajecte, seran 11 minuts 
• 2 minuts parat: sortirà del túnel després de 13 minuts de viatge. 
• li faltaran 9 minuts per a complir l'horari i  ha de fer 15 quilòmetres. Quina 

velocitat representen aquestes dades? 

 

A) 90 km/h            B)   94 km/h          C)   96 km/h         D)  100 km/h           E)  106  km/h 

 

Dedueix la teva nova resposta. Digues-la  a les persones que condueixen 

l’activitat  i et comunicaran si és correcta. 

  



                   Les xemeneies   (repte de nivell alt) 

 

 

 

 

Les xemeneies, un record del passat industrial de Mataró. 
 
Des de mitjans del segle XIX fins a avançat el segle XX la indústria, en especial la relacionada amb el món tèxtil, va ser 
el motor económic de Mataró. La nostra ciutat va se rpionera en la implantació de les màquines vapor imprescindibles 
per a la vida industrial. Les xemeneies representaven, potser, l'element més visual del vapor com a font d'energia per a 
accionar les màquines de la indústria tèxtil (o farinera, o del paper). 
Hem posat com a il· lustració una foto de la ciutat de Mataró des de Can Boada, a la primera meitat del segle XX, en què 
les xemeneies destaquen en el perfil de la ciutat, i també tres xemeneies individuals: 

• la del vapor Gordils, que correspon a la primera fàbrica que el va utilitzar per a la indústria textil, als voltants de 
l'any 1840. Ben a prop s'hi va edificar l'estació del tren. 

• la de Can Marfà, patrimoni industrial sortosament restaurat i conservat 
• la de l'antiga fàbrica Clement Marot, que s'ha conservat i rehabilitat en la reurbanització de la zona dels carrers 

Pacheco/Herrera, segurament la de més altura que queda actualment a Mataró. 
 

La xemeneia de la fàbrica Clement Marot ens suggereix el repte 

que tot seguit plantegem. Es donen unes dades que no són 

exactament les reals però no se n'allunyen gaire. 

Imagineu que poguéssim pujar al cim d’una xemeneia de 35 m 

d'alt, amb la base situada en un punt a 15 m sobre el nivell del 

mar, i a 500 m de la platja. Imaginem que, en diversos moments 

passen vaixells a diferents distàncies de la costa. Un passa a 14 

km, un altre a 19 km, un altre 24 km i el darrer a 30 km.  

Quants en podríem veure enfilats al cim de la xemeneia? 

Nota: per calcular a quina distància ens quedaria la línia de l'horitzó podeu 

suposar la Terra esfèrica i de radi 6400 km. 

 

A)  Cap           B)  Un           C)  Dos            D)  Tres             E)  Tots quatre 

 

Calcula la teva resposta. Digues-la  a les persones que condueixen l’activitat  i et comunicaran si és correcta. 



Les xemeneies i fins a quina distància de la costa podem veure. 

Pista per si no has encertat el repte  (recordem que és de nivell alt) 

 

Les xemeneies, un record del passat industrial de Mataró ens fan pensar  
en l'horitzó marítim  

 

A l'esquerra mostrem un esquema de la situació 
que es planteja. De seguida veureu que no es 
tracta pas d'una figura feta a escala; el segment de 
0,050 km, que representa l'altura a la que queda 
el cim de la torre respecte el nivell del mar no es 
veuria. 
 
Fixeu-vos que, com que la tangent a la superfície, 
que marcarà la línia de l'horitzó, és perpendicular 
al radi, es tracta d'aplicar el teorema de Pitàgores 
a un triangle rectangle d'hipotenusa 6400,050 km 
i un catet de 6400 km. 
L'altre catet serà      
  

Segurament el resultat us sorprendrà i és. molt aproximadament, la distància a què haurem de 
considerar la línia de l'horitzó perquè, de fet, la distància en línia recta i la distància per la 
superfície, en un dibuix fet a escala es veurien idèntiques. 

 

Una vegada calculada la distància que representa l’horitzó marítim, dedueix quants dels quatre vaixells passen més  

a prop. Digues-la resposta   a les persones que condueixen l’activitat  i et comunicaran si és correcta. 

A)  Cap           B)  Un           C)  Dos            D)  Tres             E)  Tots quatre 

 

 

 

  



 

                   El museu de Mataró 
 

 

 

 

El Museu de Mataró.  Seu central: Can Serra (segle XVI) 

El Museu de Mataró és una institució museística amb seu central a Can Serra, i amb tres extensions: 
Ca l'Arenas Centre d'Art, Can Marfà Gènere de Punt i el Clos arqueològic Torre Llauder.. 

Can Serra, és un edifici d'estil renaixentista, bastit el 1565, i situat a la plaça del darrere de 
l'Ajuntament. Sovint s'hi programen exposicions temporals i la valuosa exposició permanent presenta 
dos eixos temàtics del programa expositiu relacionats amb la història de Mataró:  Iluro, ciutat romana, 
que ens apropa al passat romà de la ciutat que excavacions recents ens permeten coneixer millor, i 
Mataró, ciutat mediterrània, que fa un recorregut per la història de la ciutat des dels temps medievals 
fins a l’actualitat.  

Durant l'any 2020, a Can Serra es va presentar l'exposició "Caput aut navis. A cara o 

creu",  amb un recorregut pel món del joc al temps dels íbers, dels romans i a l’època 

medieval.  En un dels mòduls es presentaven uns daus romans del Museu de Mataró 

i es constata que no sempre estaven dissenyats com passa ara, que en els nostres 

daus dues cares oposades sempre sumen 7 punts. 

Et proposem que dissenyis un dau posant les puntuacions de les cares (que, això sí, 

han de ser 1 punt, 2, 3, 4, 5 i 6 punts) com vulguis, que imaginis que n'has fet cinc 

còpies i que les has encolat formant una creu (com mostra la figura),  posant  tots 

cinc daus en la mateixa orientació. Quin és el màxim nombre de punts que pots 

aconseguir que es vegin, en total, en les cares exteriors? 

 

                A)  83             B)  85         C)  87        D)  89        E)   91 

 

Calcula la teva resposta. Digues-la  a les persones que condueixen l’activitat  i et comunicaran si és correcta. 



Museu de Mataró. Juguem amb els daus. Pista per si no has encertat la resposta 

 

Pensa que es tracta de daus   dissenyats lliurement, com alguns daus romans i encolats com e sveu en la 

figura, tots posats en la mateixa orientació. 

 

Adona't que hi ha 22 cares exteriors i 8 cares amagades. Entre les 22 cares que 

queden a l'exterior n'hi ha 5 (les vermelloses a la figura) que hauran de tenir el mateix 

nombre de punts i unes altres cinc (les del darrere, no visibles a la figura però, de fet, 

exteriors) que també hauran de tenir totes cinc el mateix nombre de punts.  

Les altres 12 cares exteriors s'agrupen en 4 grups, de 3 en 3, segons la posició del 

dau (les verdes, les grogues, les que quedarien a l'esquerra i les que quedarien a 

baix) i han de tenir les altres due spuntuacions.  

Quines puntuacions et semblen més adequades per a les cares de les quals en 

queden cinc a l'exterior?  Quan ho   hagis decidit ben segur que ja podràs respondre 

novament el repte. 

 

 

                A)  83             B)  85         C)  87        D)  89        E)   91 

 

Torna a calcular  la teva resposta i pregunta si és correcta! 


