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Uneix punt a punt 
i descobriràs ...    Coneixem junts a Marés i Marés

Descobreix el patrimoni 
arquitectònic de Roses

Com fer la descoberta - instruccions d’ús

Aquest és un document de desco-
berta del patrimoni de Roses d’una 
forma educativa i lúdica per a nens 
i nenes a partir de 6 anys. 

Els més petits haureu d’anar acom-
panyats per adults, per a que us 
guiïn a través del recorregut i així 
descobrir les formes i els elements 
característics del modernisme i els 
exemples que en tenim a Roses. A 
partir de les vostres observacions 
podreu respondre gairebé totes les 
preguntes i completar en colors 
aquesta pàgina. 

Pels més grans, l’activitat es pot 
realitzar sol o bé en grup, amb 
amics, els companys, l’escola o 
amb família.

descripció de l’activitat 

Es tracta d’una activitat autoguiada en la que es presenten diferents 
continguts que s’hauran de completar mitjançant l’observació i/o la 
consulta a la Rosespèdia. Mitjançant el joc, els nens i nenes poden des-
cobrir de manera activa les característiques del corrent arquitectònic 
modernista i la seva implantació al municipi. En el cas de Roses, l’eix de 
l’activitat és la figura de  Joan Marès i Marès, mestre d’obra, i les cases 
que va construir a la vila. 

Són construccions seves la casa Cambó, la casa Ramon Rahola, can 
Jordà i altres ja enderrocades a dia d’avui. Les sabries situar en aquest 
mapa?

posa-hi color

Organitza:
Xarxa Paisatges

xarxapaisatges.wordpress.com

Col.labora:
Què És i on l’has vist?



          

Contesta les preguntes amb aquestes paraules:
Barcelona - Mestre d’Obra - la balaustrada i la decoració amb pedra de la 
part alta - forja - lleons i fulles de palmera - casa Cambó - una gran escultura 
- 14 arcs -1901 - els capitells i els arcs acabats en punta. 

1. Som davant la façana de Roses al mar, on 
trobem una sèrie de cases edificades per Joan 
Marés i Marés que et proposem descobrir. Ell
treballava ideant i construint edificis juntament 
amb el seu pare, Àngel Marés i Fontseya. D’ell 
en va aprendre l’ofici. Quin és el nom d’aquest 
ofici? 

2. Les cases que va construir a Roses les 
feia per encàrrec de famílies de la població 
però que durant l’any vivien a ciutat. Eren 
doncs cases d’estiueig. És per això que Joan 
Marés es va inspirar en l’arquitectura de la 
ciutat per dissenyar aquestes cases, per fer-les 
més modernes i perquè fossin del gust  dels 
qui les encarregaven. A quina ciutat creus 
que viatjava el senyor Marés per trobar noves 
idees?

3. De les cases de la façana marítima, la 
Casa Mallol, que ara és l’Ajuntament, és la que 
té més elements de l’estil d’arquitectura que 
estava de moda al 1906, quan es va construir: el 
Modernisme. Fixa’t que tant a dins com a fora 
d’aquesta casa hi veuràs elements de la decora-
ció inspirats en el món natural (flors, animals), 
molt típics del Modernisme. Saps amb quin 
altre nom era coneguda aquesta casa? 

4.  Ara ets davant la Casa Mates, construï-
da el 1918. De la façana d’aquesta casa en des-
taquen els vitralls conservats a les finestres de 
la planta baixa, amb decoració floral, i el bonic 
treball en metall tant dels balcons com de la 
part alta de la porta. Com es diu la tècnica que 
es fa servir per donar forma al metall i que es 
basa en donar-li cops de martell en calent? 

5. El Modernisme és un estil que també 
recupera formes pròpies d’altres èpoques. En 
tenim un exemple a la Casa Marquesa de Llinàs, 
que té una decoració que recorda els edificis 
de l’Edat Mitjana. Quins diries que són aquests 
elements que ens recorden el passat? 

6.  A la façana de la Casa Ramon Rahola 
també hi podem trobar una decoració inspirada 
en la natura. Quins animals i plantes hi veus a la 
façana d’aquesta casa? 

8. Tres de les cases que Joan Marés i Ma-
rés va construir a Roses van ser enderrocades fa 
uns anys. Observa bé les fotos a la Rosespèdia i 
respon a les següents preguntes: 

- Quina és l’element decoratiu que destaca de la 
cantonada de la façana de la Casa Pere Rahola?

-Compta els arcs de la Casa Baldiri Rahola. 
Quants en tenia?

- Podem saber l’any de la construcció de la Casa 
Pere Pi Calleja només mirant la seva façana. 
Quin any es va construir?

7. Situa’t davant la Casa Canals i bus-
ca les diferències entre com és ara i com era 
quan es va fer la foto que t’ensenyem. Hi tro-
bes a faltar alguna cosa, a la casa actual? 

Coneixem junts a Marés i Marés


