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Presentació 

Cabrera de Mar és un municipi de la comarca del Maresme situat en una petita 

vall oberta al litoral, entre les localitats de Vilassar de Mar i Mataró. Combina 

muntanya i mar amb una gran riquesa arqueològica des del poblat iber, al peu 

del castell de Burriac, a assentaments romans en el nucli urbà, vestigis 

medievals com el castell de Burriac i una sèrie de masies i casses senyorials 

d’època moderna. Tradicionalment, la base de l’economia ha estat 

l’agricultura, amb predomini dels productes hortícoles. 

 

Situat a uns 28 quilòmetres de Barcelona, i a 104 metres sobre el nivell del 

mar, el centre del municipi es troba a 2.5 quilòmetres de distància del mar, en 

una petita vall entre dues muntanyes: Burriac i Montcabrer. 

 

L’àrea més propera al mar presenta un perfil pla. La línia de costa està 

formada per una platja de sorra daurada i fina de 1.200 metres de llargada per 

una amplada variable entre 10 i 40 metres. Per la seva banda, l’interior 

presenta un relleu molt accidentat per la presència de la serra de Sant Mateu, 

part de la Serralada Litoral. 

 

El clima de Cabrera de Mar és el típic clima mediterrani. La seva característica 

principal són els dies clars i sense núvols gairebé tot l’any. A la tardor, ens 

podem trobar amb dies de pluges intenses, mentre que els hiverns són suaus, 

i són molt estranyes les gelades i les nevades. Els estius secs i calorosos ens 

conviden a gaudir de les platges i les terrasses que abunden en tot el litoral. 

 

Al sector més muntanyós del terme hi ha una extensió forestal on predominen 

els boscos de pins. A partir de la dècada del 1960, els camps de conreu (on 

continuen predominant els conreus d’horta i de plantes ornamentals i flors, 

principalment clavells, amb la utilització d’hivernacles) han minvat en benefici 

de la indústria i del turisme. 

 

La indústria va adquirir un desenvolupament important des del principi del 

segle XX gràcies a la proximitat amb Mataró. A la zona industrial, que s’estén 

en bona part als dos costats del camí del Mig, cap a Mataró, hi ha instal·lades 

nombroses empreses, tant petites com mitjanes, molt diversificades: tèxtil 

(que abraça més de la meitat de l’activitat industrial local amb diverses 

empreses de gènere de punt, acabats tèxtils, blanqueig, tints, estampats...), 

cartró, derivats del plàstic, electrodomèstics, arts gràfiques, metal·lúrgiques, 

ciment, empreses de transport, d’aigua mineral, etc. Pel que fa a l’oferta 
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turística de Cabrera, que té 1.200 metres de platja, disposa de places 

hoteleres i d’un alberg juvenil situat a la Torre Ametller. 

 

Història 

 

Els antics habitants de Cabrera de Mar pertanyien al poble-estat iber dels 

laietans, el qual controlava el territori delimitat pel massís del Garraf al sud, el 

delta de la Tordera pel nord i la serralada Litoral per l'interior. El poblat de 

Burriac feia la funció de capital d’aquest territori i, tot i que es va començar a 

ocupar al segle VI aC, fou vers el segle IV aC quan va assolir aquest paper 

polític, i també quan va construir les seves muralles i el seu entramat de 

carrers. Aquest poblat va ocupar una superfície entre 7 i 10 hectàrees i és un 

dels nuclis urbans ibèrics de major extensió del país. 

 

Fins la fi del segle III aC, el poblat de Burriac va conservar la seva hegemonia 

política i el seu poder econòmic basat en el control dels centres productors de 

blat de la plana del Vallès, aquesta riquesa es veu reflectida pels aixovars que 

hi ha a les tombes de nobles i guerrers, trobades a can Rodón de l'Hort, a can 

Ros i al turó dels Dos Pins. En aquest darrer lloc, durant la primera meitat del 

segle III aC, es construeix una imponent torre de guaita i defensa del punt 

estratègic. 

 

Després de la Segona Guerra Púnica (218-206 aC) entre Cartago i Roma, 

aquesta última potència intenta establir una tutela política i econòmica dels 

territoris de les nacions ibèriques. Però això va provocar l’any 197 aC una 

rebel·lió dels territoris ibers en la qual van participar també els laietans, i que 

va haver de ser sufocada pel cònsol Cató dos anys després. Un cop acabat el 

conflicte, la estructura política i econòmica de la Laietània canvia radicalment, 

ja que els poblats ibers dependents de Burriac que hi havia al Vallès 

s’abandonen, així com també es deixen d’utilitzar les velles necròpolis de la 

vall de Cabrera de Mar. També es desmunta la torre de defensa que hi havia 

al Turó dels Dos Pins. 

 

A partir d’aquest moment, l’estat romà promou la construcció d’un nou 

assentament urbà al centre de la vall de Cabrera, perquè funcionés com a seu 

política, administrativa i econòmica dels antics territoris de l’estat iber laietà. 

Aquest nucli va encunyar moneda amb la llegenda ibèrica ILTURO i tenia una 

extensió com a mínim de 3 hectàrees. Avui dia, el coneixem bastant bé pel 

que podem veure en algunes parcel·les, com és el cas de ca l’Arnau-can 

Mateu, can Benet, can Rodón de l’Hort i algunes més. Les excavacions han 
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permès documentar part de la seva xarxa viària i també construccions 

importants, tant de caràcter públic com privat, entre les quals destaquem uns 

banys públics, considerats fins el moment els més antics de la península 

ibèrica. 

 

L’existència d’aquesta mena de ciutat i també un període de manca de 

conflictes armats en el territori, va propiciar un desenvolupament de 

l'economia agrària, que es manifesta amb la instal·lació de petits nuclis situats 

molts d’ells entre el poblat ibèric i el nou assentament de la plana, com és el 

cas dels trobats a can Bartomeu i can Modolell. A més, el desenvolupament 

d’aquesta economia i la integració dins un món més global a nivell mediterrani, 

va propiciar l’inici del conreu de la vinya per a obtenir excedents de vi que 

poguessin ser exportats. 

 

Aquest nou motor econòmic va ser especialment important en tota la regió fins 

la fi del segle I dC, però ja no va coincidir amb el nucli urbà, ja que Ilturo fou 

abandonat intencionadament vers els anys 80-70 aC, segurament coincidint 

amb la fundació de la nova ciutat d’Iluro (l’actual Mataró) i la conseqüent 

estructuració política del país en municipis. En el solar de l’antiga Ilturo, però, 

durant els dos segles següents, es van instal·lar indústries relacionades amb 

la producció i comercialització del vi, com és el cas del forn de fabricació 

d’àmfores de ca l’Arnau. 

 

Després del període en què la producció d’àmfores i la conseqüent exportació 

de vi fou el motor econòmic de la Laietània, el territori fou ocupat per 

nombroses vil·les, que tenien un funcionament similar al de les masies 

d’època moderna, dependents administrativament de la ciutat d’Iluro (Mataró) 

, però el record de la importància de la vall de Cabrera de Mar queda palès en 

la instal·lació prop de l’antic poblat ibèric, a la parcel·la de can Modolell, d’un 

temple dedicat al déu Mitra, que va funcionar fins l’adveniment del cristianisme 

durant l’època del baix Imperi Romà. 
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Ruta "Arqueològica" 
 

 
 

Una passejada per l'excepcional patrimoni arqueològic del nostre municipi, 
imprescindible per entendre el procés de romanització del Maresme. 
Reviu l’apassionant passat de la vila i el seu ric patrimoni arqueològic, 
descobriràs les restes més significatives del llegat romà fent un recorregut a 
peu pels jaciments arqueològics de Can Benet, Ca l'Arnau amb els seus forns 
i les termes per arribar al Clos arqueològic de Can Modolell, conjunt 
arquitectònic amb restes de l’època ibèrica, romana i medieval. 
 
 
Durada aproximada 2.30 h. 

 

Punt de trobada: Punt d'Informació Turística de Cabrera de Mar. Plaça de la 

Fàbrica (davant de l'Ajuntament) 
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Ruta " Castell de Burriac" 
 

 
Vine i descobreix les llegendes del Castell de Burriac d'una manera 

lúdica i divertida amb la teatralització de l'època feudal! 
Situat al cim de la muntanya de Burriac, un dels contraforts de la serralada 
Litoral que clouen pel nord la vall de Cabrera, el castell es troba en un punt 
estratègic de control del territori. A 401 metres d’altitud i a 3.500 metres de 
distància del mar, des d’ell es controla visualment la costa i la plana del 
Maresme. Conegut primerament com a castell de Sant Vicenç, després va 
passar a anomenar-se castell de Burriac, que és com se’l coneix avui dia.  
 
Encara no coneixes el castell medieval més emblemàtic de la comarca del 
Maresme? Calça't les bótes i vine amb nosaltres a descobrir la seva història i 
llegendes. 
 
A Cabrera de Mar, hi ha una muntanya que de temps ençà ha estat ocupada 
per diferents pobles, els seus vestigis han quedat amagats sota la vegetació 
però al cim encara es conserva majestuós i dominant un castell, el castell de 
Sant Vicenç o avui conegut com a castell de Burriac. El seu emplaçament és 
immillorable, essent un punt de guaita i control excepcional de la vall de 
Cabrera, la riera d'Argentona, el coll de Parpers i el mar. Bastit al segle XI 
aquest castell i els seus castlans exerciren fins al segle XV el seu domini sobre 
els pobles de la rodalia: Mataró, Argentona, Cabrera, Cabrils, Vilassar i 
Premià. 
 
El castell de Burriac i la seva muntanya no només són interessants des del 
punt de vista històric, també des de l'etnografia es recullen moltes llegendes 
de tresors amagats, cavallers, reis, bruixes,... Algunes de les quals 
compartirem plegats! 
 
Durada aproximada de la visita 3h. 
 
Punt de trobada: Punt d'Informació Turística de Cabrera de Mar. Plaça de la 
Fàbrica (davant de l'Ajuntament). 
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Per a més informació: 
 

Punt d’informació Turística: 
Plaça de la Fàbrica (davant l’Ajuntament), obert diumenges i festius 
de 9 a 14 h. 

Telèfon d’atenció al visitant: 
674 011 450 

Correu electrònic: 
turisme@cabrerademar.cat 

Entra al web: 
 www.gaudeixcabrera.cat 
Segueix-nos al Facebook: 
 Gaudeix Cabrera 

 
 
A més a més: 
 

 


