
Fem ciutat, també per a les
persones amb necessitats
especials

En tres anys hem engegat diversos Programes de Voluntariat 
a la Biblioteca Popular per impulsar noves facetes i ser més 
partícips en la societat. Els Voluntariats:

• Són un espai d’intercanvi entre les persones que ofereixen 
el seu temps, la seva experiència i el seu coneixement, 
amb el grup i la Fundació.

• Garanteixen la cooperació i connexió de la Fundació 
amb la ciutat i les seves necessitats, i es converteixen en 
l’espai propici des d’on canalitzar els seus interessos.

• Aporten diversitat a la Fundació i la fan més visible, garan-
tint l’acostament a diferents sectors. 

Els projectes de voluntariat es dirigeixen a diferents col·lectius.

• Programa Lecxit, per a la millora de la comprensió lectora 
per a infants d’educació primària.

• Viatgers intrèpids, un club de Lectura Fàcil per a persones 
amb discapacitat.

• Companys de viatge, per a pacients amb malaltia oncolò-
gica (en col·laboració amb l’Hospital de Mataró).

• Agilitza la teva ment, activitats per a la gent gran per tal 
d’agilitzar la ment a través de jocs.

• Dimecresalescinc, trobades entorn de l’art per a persones 
que han patit una lesió cerebral.

• Club de lectura de novel·la negra, policíaca o d’intriga.

Voluntariat cultural, hi vols col·laborar? Contacta’ns a 
voluntariat@fundacioiluro.cat o truca al 93 790 12 89

també Fem ciutat amb
la cessió d’alguns espais

Entre els immobles propietat de la Fundació Iluro destaquen 
els convenis de cessió amb diferents entitats:

• Espai Gatassa: quasi 2.000 m2 més jardí per gaudir de 
diferents activitats. Conveni amb l’Ajuntament de Mataró.

• Centre Social Siete Partidas: un nou espai de cohesió 
social al barri del Palau de Mataró. Conveni amb l’Ajun-
tament de Mataró.

• Escola Cirera i Escola Josep Montserrat: dues escoles ce-
dides a l’Ajuntament de Mataró amb un conveni.

• CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i atenció 
precoç): dirigit a atendre els nens de fins a 6 anys que 
presenten algun tipus de trastorn, discapacitat o disfunció. 
Cedit a la Fundació el Maresme amb un conveni.

• Aules Sènior de Mataró: Espai cedit a les aules d’extensió 
universitària per a la gent gran.
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biblioteca popular

La gènesi de la Biblioteca Popular de la Fundació Iluro es 
planteja des de la perspectiva formativa i de difusió cultural 
del gabinet de lectura creat l’any 1866 pel fundador de la 
Caixa d’Estalvi de Mataró, Josep Garcia Oliver, a l’Ateneu 
Mataronès, l’entitat més notable del segle XIX a la ciutat.

S’instaurà l’any 1929 en una estança del primer pis de la 
Caixa d’Estalvi de Mataró. Cinc anys més tard, el 8 de 
desembre de 1934, la sala de lectura s’establia a l’edifici 
cultural inaugurat a la plaça de Santa Anna. La nova Biblio-
teca tenia perfectament catalogats les més de 9.000 obres 
que, aleshores, constituïen el fons bibliogràfic.

L’any 1975 fou inaugurat un nou edifici més ampli i assole-
llat a la plaça de Santa Anna. Al mes d’abril de l’any 2002, 
la Biblioteca es traslladà a la ubicació actual, amb accessos 
des del carrer d’en Palau 18 i el carrer d’en Pujol 19-25.

• Fons bibliogràfic amb més de 300.000 documents
• més de 140.000 usuaris confien en els seus serveis
• més de 4.000 estudiants en visites programades per a les 

escoles
• més de 12.000 préstecs anuals
• més de 10.000 infants gaudeixen de les més de 400 

activitats realitzades
• més de 200 activitats de voluntariat per a més de 2.300 

participants totals als projectes

col·lecció mataró i maresme

Fons local i comarcal format per més de 100.000 documents 
representatius de Mataró i la comarca del Maresme.

Pergamins, manuscrits, música manuscrita, material cartogrà-
fic, enregistraments sonors, objectes, hemeroteca històrica i 
actual.

La catalogació i digitalització estan en procés.

Fons antic

La Biblioteca de la Fundació preserva un gran fons patrimo-
nial antic.

Els primers exemplars del Fons arribats a la Biblioteca eren 
de caràcter generalista, enciclopèdic i instructiu, però van ser 
incrementats mitjançant compres i donacions de personalitats 
destacades de Mataró i Catalunya.

Recentment s’ha presentat en societat la catalogació dels 
exemplars més antics de l’anomenat Fons Antiquària, els 
llibres més antics que custodia la Biblioteca Popular de la 
Fundació Iluro, que, com una de les primeres biblioteques po-
pulars de Catalunya, preserva un gran fons patrimonial antic.

Diversos llibres i fullets dels segles XVI-XVIII, alguns d’ells únics, 
es poden consultar en línia al Catàleg Col·lectiu de Patrimoni 
Bibliogràfic de Catalunya.



Una fundació recent, amb vocació 
cultural i social, i arrelada a la ciu-
tat de Mataró.

Constituïda l’any 2013, el Patro-
nat està format per diverses enti-
tats culturals de la ciutat:

Òmnium Cultural, Associació Sant 
Lluc per l’Art, Foment Mataroní, 
Centre Catòlic de Mataró, Museu 
Arxiu Santa Maria, Ajuntament 
de Mataró i professionals de re-
conegut prestigi nomenats per la 
resta de patrons.

Casa Coll i Regàs

Edifici modernista projectat per l’arquitecte mataroní Josep 
Puig i Cadafalch, l’any 1898, per encàrrec de l’empresari 
Joaquim Coll i Regàs.

Exponent dels elements del decorativisme que va caracterit-
zar el moviment modernista, va ser declarada l’any 2000 
Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de monument 
històric. Està situada al carrer d’Argentona, 55 de Mataró.

Després de les obres de rehabilitació de la façana, la Casa 
es pot visitar de dijous a diumenge a través de dues visites 
guiades: La Casa Coll i Regàs, com a mostra d’una època, i 
La Casa Coll i Regàs, com a mostra de les arts modernistes. 
Totes les visites inclouen un cafè al pati.

La Casa Coll i Regàs ofereix també tallers pedagògics adre-
çats a escoles i famílies que inclouen la visita a la Casa.

Finalment, la Casa també es posa a disposició d’empreses 
i particulars que vulguin celebrar esdeveniments en un marc 
únic i ple d’història.

Més informació i reserves a visites@casacolliregas.cat o tru-
cant al 682 156 765.

www.casacolliregas.cat
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PRemi iluRo

Baluard de la història local i comarcal, el Premi Iluro és un 
estímul i un valuós referent, amb 81 títols publicats, 51 histori-
adors premiats i que enguany celebrarà la 60a edició.

El Premi Iluro de monografia històrica s’ofereix al millor treball 
de recerca històrica sobre Mataró o la comarca del Mares-
me, tant de caràcter general com particular, referit a un de-
terminat període, àmbit geogràfic o tema (art, arqueologia, 
economia, folklore, o qualsevol altre). El premi es fa extensiu 
a estudis sobre memòries, diaris, fons documentals, i també 
a biografies i autobiografies que constitueixin una aportació 
d’especial interès per al coneixement del passat històric de 
Mataró i el Maresme.

El certamen enforteix la seva vinculació amb el territori, com a 
testimoniatge rigorós de la història i les seves fonts, amb una 
producció que abasta totes les èpoques.

La Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant 
Jordi l’any 2009, considerant que la col·lecció de títols pu-
blicats “conforma un corpus valuós com a eina de consulta i 
font de continguts“.

Els llibres que conformen la col·lecció Premi Iluro es poden ad-
quirir a través de la Fundació a premiluro@fundacioiluro.cat

També es pot consultar tota la col·lecció digitalitzada i en 
accés obert, així com les bases de la convocatòria vigent, 
a www.premiluro.cat

ateneu FunDaCiÓ iluRo

Fruit del classicisme i la contemporaneïtat, l’Ateneu és un 
marc polivalent de mostres i presentacions dins d’un edifici 
històric que conjuga tradició i modernitat. La Fundació aposta 
per la cultura com a integració social, fent-la accessible a 
tothom per igual.

Situat a La Riera, 92 de Mataró, és un centre obert a totes 
les expressions artístiques i un fòrum per explicar tendències 
de futur, fer reviure fets històrics, moviments i institucions locals 
i del país o per conversar sobre temes d’actualitat.

S’hi organitzen i acullen exposicions artístiques, associatives, 
solidàries, de cultura popular, etc. Durant l’any 2017 es van 
inaugurar 15 exposicions amb més de 49.000 visitants.

Més informació sobre organització d’exposicions i disponibili-
tat d’espais per a esdeveniments a ateneu@fundacioiluro.cat 
o trucant al 93 790 84 74.

Fons D’aRt

El Fons d’Art de la Fundació Iluro incorpora quasi 2.000 
obres d’art, majoritàriament pictòriques i escultòriques.

A través d’exposicions organitzades a l’Ateneu, la Fundació Iluro 
mostra seleccions del seu fons d’art, fent-lo accessible a tothom i 
apropant-lo a les escoles a través de continguts pedagògics.

• El paisatge en el Fons d’Art de la Fundació Iluro
• La figura i el retrat en el Fons d’Art de la Fundació Iluro
• Mostra d’exposicions a l’Ateneu en el Fons d’Art de la 

Fundació Iluro
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