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L’energia imparable de tothom

El programa podrà 

sotmetre’s a alguna 

modificació d’última hora 

per causes meteorològiques 

o de força major. Es comu-

nicarà a través dels mitjans 

de comunicació, els webs 

lessantes.cat i mataro.cat i 

les xarxes socials.

Servei de bar

Protegiu-vos de la pirotècnia

Espai reservat per guardar-hi cotxets

En directe per Mataró Audiovisual

Acte amb protagonisme del flabiol

Food trucks. Servei de menjar i beure sobre rodes
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Ara fa 40 anys que es va constituir el 

primer Ajuntament democràtic. L’any 1979 

el nou Consistori va fer una crida popular 

oberta a tota la ciutadania per constituir la 

Comissió de la Festa Major. Moltes perso-

nes i entitats es van sumar a la iniciativa i 

junts van assumir els riscos del canvi per 

rellançar una celebració que estava en 

crisi, reivindicant-ne la cultura popular.

A partir d’aquí, Consistori i voluntariat, van 

començar a sembrar la llavor d’un model 

participatiu de la festa, a treballar plegats, 

a debatre en comissions, a decidir de forma 

consensuada els objectius, els criteris, els 

actes... Una suma d’esforços que ha fet 

possible que tinguem una de les millors 

festes majors de Catalunya, que l’any 2010 

va ser reconeguda com a festa patrimonial 

d’interès nacional.

La recuperació de la festa que va 

iniciar-se a les acaballes del franquisme 

i que va esclatar amb l’assoliment de la 

democràcia a la nostra ciutat, es podrà 

copsar en l’exposició “[Re]construir la 

festa. Les Santes de 1979” que es podrà 

veure a Can Marfà.

Quan la ciutadania s’uneix amb tanta 

energia, és imparable. 

Les Santes són de tots i de totes. De petits 

i de grans, de dones i d’homes, de la gent 

de tots els barris. En definitiva, de tota la 

ciutadania que representem els diferents 

grups municipals de l’Ajuntament. Tots fem 

Les Santes. 

Cridem ben alt: Glòria a Les Santes!

DAVID BOTE PAZ

Alcalde de Mataró
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L’any 1979, el nou Ajunta-

ment elegit democràtica-

ment va poder viure a flor 

de pell la il·lusió que es res-

pirava entre els mataronins 

i mataronines per recuperar 

i reinventar Les Santes. 40 

anys més tard, ara jo tinc 

el privilegi de poder viure  

com a regidora una festa 

consolidada, però que man-

té aquell esperit inicial que 

junts fem millor Les Santes. 

Visquem-les amb intensi-

tat, carregats d’il·lusió com 

sempre fem els mataronins 

i mataronines, però també 

amb respecte. Bones Santes 

a tothom! 

María José 

Pérez Carrasco

Regidora de Cultura

El nou Consistori (2019) Foto: Marga Cruz

El primer Consistori democràtic (1979)

La Momerota (1979) 
Foto: Miquel Sala

Foto: Santi Carreras. ACM, Fons Fotografia Carreras 
(Ajuntament de Mataró).
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El cartell de Les Santes 2019 és obra de 

l’artista Jaume Simon. 

El cartell es basa en una forma circu-

lar, treballada amb les mans, que n’és 

el focus d’atenció. El color escollit per 

omplir aquest cercle és el vermell, un 

color molt viu, calent i seductor.

En ser el cartell de la Festa Major, 

l’artista hi ha volgut incorporar ele-

ments que fan una referència concreta 

a l’univers de Les Santes i a la ciutat de 

Mataró. Hi trobem fins a divuit dibuixos, 

col·locats dins del cercle vermell se-

gons la seva ubicació geogràfica, com 

si es tractés de Mataró vist des del mar. 

Hi apareixen el tramvia de la plaça de 

Granollers, la Nau Gaudí, la Coca, el 

tren, la basílica de Santa Maria, la Mata-

rona... També hi trobem elements que 

relacionem amb la festa, com el castell 

dels Capgrossos, l’espiera de les figures 

festives, el ram de la Toneta o el casc 

d’en Robafaves. El cartell també conté 

algunes referències en especial record 

d’artistes desapareguts: un fragment 

del primer cartell de Les Santes demo-

cràtiques, d’Eduard Alcoy, ara que se’n 

celebraran els 40 anys d’història; un 

petit homenatge a l’artista Jordi Cuyàs, 

autor d’un dels cartells més celebrats 

de Les Santes, amb les dues copes que 

hi apareixen, i fins i tot el barret de 

Pere-Màrtir Brasó, artista que malaura-

dament no podrà arribar a fer el cartell 

de la Festa Major. Al centre de l’obra, 

l’explosió d’un foc d’artifici del castell 

de focs, l’acte més multitudinari i cohe-

sionador de Les Santes.

El cartell vol cridar l’atenció, exaltar la 

festa i ser un mitjà per reconèixer els 

elements festius i identitaris de la ciutat, i 

poder-los explicar als petits de casa, fent 

valer la història de la ciutat, la festa i l’art.

El cartell de Les Santes
Jaume Simon, 
autor del cartell
L’artista va néixer a Cardedeu l’any 

1954. Viu i treballa a Mataró.

El seu aprenentatge artístic va co-

mençar als tallers d’en Terri i de Pere 

Casanovas. L’any 1973 ja va exposar a 

la Primera Mostra d’Art Actual, a Can 

Xammar, amb altres artistes concep-

tuals. Des de l’any 1975 ha fet diverses 

exposicions a diferents ciutats, i ha 

participat en diverses biennals a Man-

resa, Barcelona i Mataró.

El 1982 va inicià el projecte d’art con-

temporani CAPS.A., juntament amb 

els artistes Jordi Cuyàs i J. M. Calleja. 

CAPS.A. va ser una de les primeres 

revistes-objecte de l’àmbit estatal.

L’artista també ha creat escultura pú-

blica a la ciutat: Matarona, juntament 

amb Jordi Cuyàs, Cooperació, amb 

Mònica Vilert, i Oberta. El seu reco-

rregut artístic, doncs, ha passat per la 

pintura, l’escultura i les instal·lacions.

Quant a la pintura, els cercles i les 

formes ovalades es van repetint al 

llarg de la seva trajectòria. A vegades 

hi incorpora petits textos o poemes. 

Fa un ús dels colors molt personal que 

ha esdevingut el segell particular de 

la seva obra, que defineix com bàsica-

ment conceptual.

Fins al 23 de juliol es pot visitar la seva 

obra finalista del 8è Premi Biennal de 

Pintura Torres García - Ciutat de Mataró 

a l’Ateneu de la Fundació Iluro 

(La Riera, 92).

L’artista signarà cartells a la Botiga de 
Les Santes el dimecres 17 i el dilluns 22 
de 18 a 20.30 hAcrílic sobre paper, 2018 

Pintat amb les mans. 
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EXPOSICIONS DE LES SANTES

Lux. Manel Quirós
Manel Quirós presenta una exposició en què les fotografies tenen 

un denominador comú: la màgia de la llum de Les Santes. La sub-

tilesa de la llum lliga amb els records d’un infant, els seus, i de com 

ha viscut sempre la Festa Major de la seva ciutat, Mataró.

L’artista mostra una habilitat increïble per captar l’instant just en 

què un punt de llum, un focus, o la diversitat lumínica d’un espai ad-

quireix el protagonisme que li atorga la capacitat de crear bellesa.

Per a ell, la fotografia és una finestra del temps i la memòria, una 

manera de narrar una història amb pinzellades poètiques. I això és 

el que ens ofereix: un passeig per Les Santes de l’any passat, una 

reconstrucció de la realitat a través de la memòria visual, i ho fa 

amb un muntatge modern que té la llum com a protagonista.

Imprescindible. No us la perdeu!

El fotògraf mataroní, resident a Edimburg, va estudiar fotografia, 

comunicació visual i fotoperiodisme. Ha desenvolupat la seva de-

dicació a la fotografia documental en multitud de països del món. 

Actualment treballa en grans projectes editorials fotogràfics. Ha 

obtingut diversos premis i reconeixements en el món de la foto-

grafia, i ha publicat dos llibres.

Podeu conèixer-lo una mica més a www.manelquiros.com

Del 18 de juliol a l’1 de setembre

Inauguració el dijous 18 a les 19.30 h

Can Palauet (c. d’en Palau, 32). 

De dimarts a dissabte, de 17 a 20 h i 

dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 h. 

Tancat els dilluns i el 15 d’agost.

Organitza: Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró
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40 anys d’espurnes

Va ser el 25 de juliol, després de la 

Crida d’aquell 1979. Amb la demo-

cràcia nova de trinca i els mataronins 

decidits a fer Festa Major. En una 

plaça de Santa Anna plena de gom 

a gom. Quatre espurnes i, al darre-

re, l’animalot. El minotaure en versió 

capgrossa. Cap de bou i cos de mula. 

Corredisses, giravolts, salts i espetecs, 

a ritme de gralla.

Va ser un propòsit col·lectiu desem-

bocat en col·lectivitat festiva. La idea, 

el croquis, el costellam de fusta, la 

cola i el paper de diari, la roba feixuga, 

la música i el ball. La recuperació de 

l’antiga llegenda carnestoltesca en un 

nou cos per al mite de la Momerota, 

la paraula que mai s’havia perdut. La 

pervivència de la bata de tractant de 

bestiar en desús, i la boina, extem-

porània a la canícula de Santes.

Va ser un amor a primera vista. Comen-

çava de cop una història associada a la 

refundació de la ciutat, amb el foc nou 

d’uns temps de reconquesta demo-

cràtica de les festes i l’espai públic. De 

cohesió social i ganes de ser i celebrar. 

Del poble que, des del primer cop, 

aplaudeix entremaliat quan la bèstia 

dirigeix el foc cap a les autoritats que 

s’estan al balcó de l’Ajuntament. Dels 

valors irredempts de la gresca i la 

simbologia del foc per a tothom.

Va ser aquell 1979. O en la primera 

Escapada a negra nit. O quan va 

venir la Momeroteta. O a cada Dor-

mida, cercavila o correfoc. O potser 

en tots i cadascun d’aquests 40 anys 

de celebració i descoberta conjunta. 

De retorn momentani a la infantesa 

múrria. D’aquest contracte festiu que 

renovem cada any.

No importa quan. Perquè la Momero-

ta no és sinó un bocí de tots i cadas-

cun d’aquells homes i dones, grans i 

petits, que un dia o altre han fugit de 

les seves espurnes o s’hi han entre-

gat plenament. I dels que han tingut 

l’honor de fer-la ballar. Dels que ho 

han fet, dels que segueixen fent-ho i 

dels que ho faran.

Per molts anys, Mataró. Perquè qui 

en fa 40 no és la Momerota, som 

tots plegats!

Colla de la Momerota i la Momeroteta

La primera notícia escrita sobre 

l’existència de flabiolaires a Mataró 

data de fa just 300 anys. Es troba al 

llibre de comptes de la Confraria de la 

Minerva, de 1719, i probablement ja hi 

havia flabiolaires des de molt abans, 

com arreu d’Europa, des del segle XIII.

Mataró és un dels pocs llocs de Cata-

lunya en què, en els darrers segles, el 

flabiol no ha deixat mai d’escoltar-se. 

Actualment, fins i tot podríem dir que 

enlloc no hi ha tantes persones capa-

ces de fer sonar el flabiol com aquí.

Amb aquest motiu, un col·lectiu nom-

brós i divers de flabiolaires de Mataró 

va posar-se a treballar perquè el 2019 

fos «l’any del flabiol» a la nostra ciutat. 

El grup Flabiol 300 ha planejat tot un 

seguit d’activitats al llarg de l’any, amb 

la finalitat de donar visibilitat i projec-

ció a aquesta singularitat mataronina.

Durant una etapa llarga, Les Santes 

van ser el «reducte» de la presència 

del flabiol, popular 

a la nostra ciutat. 

I és en el marc 

d’aquesta celebra-

ció que aprofitem 

i li anirem donant 

el protagonisme 

que es mereix en 

diversos actes de 

la festa. 

Comissió Flabiol 300

Flabiol 300: 
tres-cents anys de 
flabiols a Mataró

Foto: Arxiu Municipal de Mataró. 
Fons Carreras. Autor: S. Carreras

/ Foto: Sergio Ruiz

Primera aparició 
de la Momerota 
Foto: Miquel SalaConstrucció de la Momerota  / Foto: Toni Canal 

Quirze Perich i flabiolaires 
amb els Gegants

Grup actual de flabiolaires
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La primavera de l’any 1979 se celebren les 

primeres eleccions municipals després de 

quaranta anys de dictadura. L’arribada del 

nou Ajuntament democràtic representa un 

revulsiu per a la Festa Major. El consistori 

adopta com a propi el model de festa po-

pular i participativa que havia impulsat un 

grup de joves entre 1975 i 1978 sota el lema 

“Les Santes, fem-ne Festa Major”. 

La recuperació de les festes i tradicions po-

pulars s’uneix al desig col·lectiu de prendre 

la paraula, d’autoorganitzar-se i de generar 

espais de llibertat, d’intercanvi i de celebra-

ció, amb el propòsit de fer de Les Santes 

una festa per a tots. 

A través de testimonis, documents i ob-

jectes diversos l’exposició vol recordar la 

recuperació de la festa que va tenir lloc fa 

quaranta anys.

Horari 
Del 17 al 20 de juliol de 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h 

Del 22 al 27 i 29 de juliol de 17 a 20.30 h

Diumenges 21 i 28 de juliol d’11 a 14 h i de 18 a 20.30 h

A partir de l’1 d’agost
Dijous i divendres de 17 a 20 h 

Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h 

Diumenges i festius d’11 a 14 h

Tancat: 15 d’agost i 11 de setembre

Organitza: Museu de Mataró – 
Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró

Alfabet  
ínfim
Del 18 de juliol 
a l’1 de setembre
Inauguració el dijous 18 
a les 19.30 h

Can Palauet 
(c. d’en Palau, 32). 
De dimarts a dissabte, de 17 a 
20 h i dissabtes, diumenges i 
festius, d’11 a 14 h. Tancat els 
dilluns i el 15 d’agost.

Una pauta escrita i 

gràfica per donar un 

cop d’ull a Les Santes 

a partir de monosíl·labs 

ordenats de la A a la Z. 

Vint-i-sis artistes i una 

escriptora han aportat la 

seva visió i definició de 

la festa mataronina.

Organitza: M|A|C – 
Direcció de Cultura de 
l’Ajuntament de Mataró

Seny i 
rauxa a 
Les Santes
Del 20 de juliol 
al 14 de setembre
Inauguració el dissabte 
20 a les 19.30 h

La Destil·leria Espai Cultural 
(Camí Ral, 282-284). 
De dimarts a divendres de 
10 a 13 h i de 17 a 20 h. Dis-

sabtes de 10 a 13 h i de 
18 a 20 h.

Mostra col·lectiva en 

què artistes mostren en 

la seva obra la visió per-

sonal de la Festa Major 

de Mataró. Enguany hi 

trobareu il·lustradors i 

il·lustradores.

Organitza: La Destil·leria 
Espai Cultural

Mostra de 
gegants 
i cultura 
popular 
de Mataró
Del 10 al 23 de juliol
Inauguració el dime-
cres 10 a les 18.30 h

Les Esmandies. Casal de 
Barri (ronda de Leopoldo 
O’Donnell, 94). Obert cada 
dia de 18 a 20 h, excepte els 
diumenges.

Mostra de gegants, 

gegantes, capgrossos 

i figures provinents 

d’entitats, escoles i as-

sociacions de la ciutat. 

Al pati hi haurà activi-

tats cada dia a partir de 

les 18 h. També podeu 

reservar una visita guia-

da per a grups al 

tel. 93 757 88 57.

Organitzen: Coordinadora de 
Colles Geganteres de Mataró, 
AV Peramàs-Esmandies i Co-
missió de la Mostra de Gegants

Petons per 
Les Santes
Dissabte 20 de juliol

Foment Mataroní 
(c. Nou, 11). 
De 10 a 14 h i de 16 a 21.30 h

Si veniu i us feu un petó, 

el fotògraf professional 

Enric Lucena ho immor-

talitzarà i us regalarà la 

fotografia digital.

Organitza: Enric Lucena

El flabiol 
a Mataró. 
300 anys
Fins al 24 de juliol

Museu Arxiu de Santa Maria
(c. de la Beata Maria, 3). 
De dimarts a dissabte, de 18 
a 20 h. Diumenges i festius 
tancat.

Selecció de documents 

i fotografies que mos-

tra els antecedents i la 

relació del flabiol amb 

Mataró. 

Organitzen: Museu Arxiu de 
Santa Maria - Centre d’Estudis 
Locals de Mataró i Els Garro-
fers ACP

EXPOSICIONS DE LES SANTES

[Re]construir la festa. 
Les Santes de 1979
Del 16 de juliol al 29 de setembre 
Inauguració el dimarts 16 a les 19 h

Can Marfà Gènere de Punt. Museu de Mataró 

(Passatge de Can Marfà, 1)

Grallers de Mataró (1979)
Foto: Miquel Sala

Cartell d’Eduard Alcoy
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Espai Familiar
Nova ubicació al Nou Parc Central
(A l’entorn de la Casa Capell)

DISSABTE 27
 

18 i 20 h / CARPA
Espectacle de titelles 

Oiaraki, el cas-
tell dels ocells
A càrrec de Binixiflat. 
Teatre de titelles

 

19 i 21 h / ESCENARI 
Espectacle de 
teatre i dansa

Conseqüències
A càrrec de Cía Moveo

DIUMENGE 28
 

18 i 20 h / CARPA
Espectacle de titelles 

En Pere de 
la plaça
A càrrec de Binixiflat. 
Teatre de titelles

 

19 i 21 h / ESCENARI 
Espectacle de 
teatre i moviment

Baldin Bada
A càrrec de 
Shakti Olaizola

20 h / ESCENARI
Espectacle de circ 

Flou Papagayo
A càrrec de 
Mumusic Circus

Espectacle amb el suport de 
Xarxa Transversal i De Mar a 
Mar. Un projecte d’Interreg 
Poctefa cofinançat per Feder

DILLUNS 29

18 i 20 h / CARPA
Espectacle de titelles 

El gegant 
sempre té gana
A càrrec de Binixiflat. 
Teatre de titelles

 

19 i 21 h / ESCENARI 
Espectacle de teatre 

Chef Nature
A càrrec de Markeliñe

 

22.45 h / CARPA 
Circ i clown 

Desvariacions 
d’Otel·lo
A càrrec de 
Cia Alba Sarraute

DIJOUS 25

18 i 20 h / CARPA
Espectacle de titelles 

Rita “la Rínxols” 
i els tres ossos
A càrrec de Binixiflat. 
Teatre de titelles

 

19 i 21 h / ESCENARI 
Espectacle de teatre 

Three of a kind
A càrrec de 
The Primitives

DIVENDRES 26
 

18 i 20 h / CARPA
Espectacle de titelles 

El peix d’or
A càrrec de Binixiflat. 
Teatre de titelles

 

19 i 21 h / ESCENARI  
Espectacle musical 

Cop de Rock
Una iniciativa de 
l’Aula de Teatre i 
Origen Produccions 

22.45 h / CARPA 
Circ i clown 

Desvariacions 
d’Otel·lo
A càrrec de 
Cia Alba Sarraute 

 

Del dijous 25 al dilluns 29 / De 18 a 21 h

L’Espai Familiar és l’indret ideal per gaudir en família durant la 
Festa Major. Hi trobareu una mica de tot: teatre, circ, titelles, 
jocs, contes, dibuix i pintura, música...

PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES

RACÓ 
DE CONTES

A càrrec de 
Biblioteques 

de Mataró

TANGRAM. 
ESPAI DE 

MOVIMENT 
PER A NADONS 

A càrrec de 
Dans Invitro

ANIMACIÓ 
MUSICAL

A càrrec de 
Bandarra 
La Llàntia

ESPAI 
DE DIBUIX 
I PINTURA

A càrrec 
d’alumnes de 

l’Aula de Teatre

ESPAI 
DE JOCS

A càrrec de 
Pinxo Carbassó

ESPAIS I 
ACTIVITATS

Cada dia 
de 18 a 21 h

Hi ha descomptes al 
pàrquing del Parc Central - 
Espai Firal (núm. 6) del 26 

al 29 de juliol. Podeu recollir 
els vals de descompte del 
50 % de l’import al Servei 

de guardacotxets de 
l’Espai Familiar
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19
Divendres

L’ESTRENA

Acte 
institucional
18 h / Saló de Sessions 
de l’Ajuntament

 

El lutier Pau Orriols i Ramon 
ens parlarà sobre un instru-
ment musical amb molt de 
protagonisme a Mataró: el fla-
biol. Des de la seva experiència 
com a constructor i la seva 
vivència com a músic, coneixe-
rem una mica més el passat i el 
present d’aquest petit instru-
ment, el so del qual acompa-

nya els nostres gegants.

MATARÓ AVUI CONVIDA... 
Pau Orriols i Ramon
Des de ben jove va entrar en 
el món de la cultura popular 
com a casteller dels Borde-
gassos de Vilanova. En aquest 
marc va començar a construir 
gralles, flabiols i instruments 
de cobla. Més tard la seva 
dedicació professional es va 
centrar en els instruments his-
tòrics, i actualment es dedica 
sobretot a reproduir oboès 
barrocs i clàssics.
Com a flabiolaire ha format 
part de diverses cobles i 
formacions musicals. Va ser 
membre fundador de la Cobla 
Sant Jordi, i ara ho és dels 
Ministrers de la Vila-Nova.

Proclama de 
Festa Major 

 

Tot seguit, l’Herald acompanyat 
de les Trampes i els Flabiolaires, 
per encàrrec de l’alcalde, farà 
extensiva la Proclama de Festa 
Major pels carrers i places del 
centre històric.

Recorregut: 
Ajuntament (Proclama), 

la Riera, carrer Nou, plaça 

de Santa Maria (Proclama), 

carrer de Santa Maria, carrer 

de Sant Cristòfor i plaça Gran 

(Proclama).

CONCERT

Pele MacLeod
19 h / Plaça de Santa Anna

 

Per amenitzar la plaça abans 

de l’assaig del vespre, els 

Capgrossos de Mataró han 

convidat aquest grup de mú-

sica pop amb pinzellades de 

disco, funk i folk, i amb lletres 

sempre positives per aixecar 

l’ànim ben amunt, com els 

castells.

Organitza: Colla Castellera 
Capgrossos de Mataró

Toc de novena
19.15 h / Basílica de Santa Maria

 

Durant tot l’any anem escoltant la veu de les campanes a través dels 

seus tocs diversos, sempre amb missatge. A partir d’avui, i cada dia 

aproximadament a aquesta hora, ens faran saber que queda poc per 

a la gran festivitat religiosa de la ciutat, el dia de les santes patrones.
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20
Dissabte

Assaig de la 
Colla Castellera 
Capgrossos 
de Mataró
20.30 h / Plaça de Santa Anna

 

Després de mesos d’assaigs, 

s’apropa el moment de la gran dia-

da mataronina, i la plaça de Santa 

Anna tornarà a ser l’escenari de les 

proeses dels nostres castellers i les 

colles convidades. Aquí podrem 

donar-los suport, en el gran assaig 

general abans de l’esperada actuació 

de diumenge. Amunt Capgrossos!

Organitza: Colla Castellera  
Capgrossos de Mataró

CONCERT

Versión Imposible + Polaer
23 h / Plaça de Santa Anna

 

Primera nit musical d’aquests dies de festa amb el showman David 
Moreno que, acompanyat de cinc músics, ret homenatge a cantants 

de totes les èpoques i estils, amb unes imitacions clavades a les veus 

originals i amb molt, molt d’humor. Diversió assegurada! A continuació 

tindrem una sessió de la parella de discjòqueis Polaer, amb diversitat 

d’estils i cançons.

Organitza: Colla Castellera Capgrossos de Mataró

Dissantes
Passeig marítim. Escenari Espigó

 

El passeig marítim i la platja acolliran el conjunt d’activitats promogudes 

per la Fundació el Maresme, que té com a objectiu promoure la inclusió social 

i la participació activa de les persones amb discapacitat intel·lectual. Pots 

contribuir-hi a través del marxandatge, el sopar i les begudes a les barres. 

Vine, participa, solidaritza’t i gaudeix!

17.30 h

Activitats i 
jocs infantils

 

Els petits de casa tindran tota la 

tarda per gaudir d’activitats i tallers 

que estan especialment dissenyats 

per experimentar la realitat de la 

diversitat funcional. Cada mitja hora 

hi haurà una hora del conte amb en 

Santi! També hi haurà jocs i tastets 

d’esports a la platja per a tothom.

20.30 h

Flashmob 
Dissantes

  

Tots i totes a una! Aquest és el 

moment més màgic de les Dissan-

tes, quan es visualitza que podem 

fer coses positives si compartim 

desitjos i simplement ens posem 

d’acord. Cantarem i ballarem la 

cançó “Jo sóc com tu”, aquest 

any versionada per Buhos.
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21
Diumenge

21 h

Concerts Dissantes
 

Soparem amb en Santi amb l’acompanya-

ment musical d’Oscar Torres, conegut 

com “el cantautor rumbero”. Prendrà el re-

lleu la madrilenya La Otra, que convidarà 

el públic mataroní a tastar les seves lletres 

intimistes i alhora iròniques i crítiques. 

La nit s’anirà escalfant amb els Valira, 

el nou projecte mescla de rock i rap del 

guitarrista de La Raíz, Juan Zanza. I sense 

adonar-nos-en arribarà el gran moment de 

la nit: l’actuació de Buhos. Els de Calafell 

defineixen el seu estil com a rock tropical, 

movent-se entre el pop mestís i el rock 

dur, amb to reivindicatiu, però sempre fes-

tiu. La nit acabarà amb Angangas, un grup 

de versions musicals de temes des dels 80 

fins a la música actual. 

Organitzen: Fundació el Maresme i 
Ajuntament de Mataró 

21 h

Macro Escape Room
 

Fins ben entrada la nit podrem participar 

en aquesta activitat que suposarà tot un 

repte per als participants. 

Preu: 30 euros per grup (fins a 5 persones). 
Inscripció al web www.fundaciomaresme.cat.

CONCERT

Mireia Vives i 
Borja Penalba
21.30 h / Plaça del Palau

 

La petita plaça torna a acollir un 

concert especial. El so encisador de 

la veu i guitarra del duet valencià ens 

submergirà en un viatge musical que 

va des de la cançó d’autor més inti-

mista fins a peces de rock o rumba.

28a Travessa 
nedant al port
10.30 h / Port de Mataró

 

Curses de 500 m i 1.000 m.

Inscripcions: A partir d’una 

hora abans de la prova. En el 

cas dels menors d’edat, cal 

fer inscripció prèvia fins al di-

mecres 17 de juliol a la Piscina 

Municipal, al centre d’esports 

El Sorrall o al Centre Nata-

ció Mataró. La inscripció és 

gratuïta.

Organitza: Direcció d’Esports de 
l’Ajuntament. Col·laboren: Port de Ma-
taró, Aire Vallromanes, Voluntaris per 
al futur, SPAS, Sano Centre Mataró i 
Diputació de Barcelona 

Diada 
castellera 
12 h / Plaça de Santa Anna

 

Gran diada castellera i festiva a la ciutat. 

Sempre amb l’anhel que la realitat superi 

les expectatives, a la plaça farem pinya i 

viurem la intensitat de la pujada dels cas-

tells, el patiment de la fermesa de la cons-

trucció, i l’orgull de la baixada... Ho compar-

tirem amb la Colla Castellera Capgrossos 
de Mataró i els seus amics, els Minyons de 
Terrassa i els Castellers de Vilafranca.

Organitzen: Ajuntament de Mataró i 
Colla Castellera Capgrossos de Mataró
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ESPECTACLE

Carmina Burana
19 h / Teatre Monumental

 

Espectacle basat en la famosa peça musical de Carl Orff, composta 

els anys 30 del segle passat basada en uns textos medievals i que és 

un cant als plaers terrenals. Hi haurà música en directe, sota la batu-

ta de Jordi Lluch, i les veus dels cantaires del Cor Ciutat de Mataró, 

Coral Belles Arts de Sabadell, Coral Regina de Manlleu, Cor de noies 
Adàmaris, Coral Rodamon i Aula de Música Masafrets. La posada en 

escena estarà protagonitzada pels ballarins i ballarines de Crea Dance 
Company, la companyia de la coreògrafa mataronina Maria Rovira.

Preu: 28 euros / Venda d’entrades a les oficines de Cultura i a entradesculturamataro.cat

L’Encesa 
19 h / Des de davant de l’Ajuntament

 

El Ball de Diables de Mataró porta a la ciu-

tat una mostra d’una de les festes més grans 

de Catalunya, que combina perfectament 

la música i ball, l’esoterisme i el foc infernal: 

l’Aquelarre de Cervera.

Després del ball parlat davant l’Ajuntament, el 

Basilisc de Mataró i els seus convidats aniran 

en cercavila fins a Can Xammar, on faran els 

balls i enceses de lluïment. Després continua-

ran en cercavila fins a tornar a l’Ajuntament, 

on ens oferiran un final de festa espectacular.

Organitza: Ball de Diables de Mataró 
Col·labora: Ajuntament de Mataró

MATARÓ AVUI CONVIDA... 
L’Aquelarre de Cervera: Ball de Diables 
“Carranquers”, el Drac “Lo Carranco Bilandó”, 

la Polla i la Tarasca.

CONCERT

Coral La Nota. 
Enjoy pop music!
19.30 h / Pati de les Caputxines

 

La coral mataronina ha preparat un 

repertori per fer-nos passar una bona 

estona, amb diversitat d’estils que van 

des de clàssics de l’Elvis Presley o Simon 

& Garfunkel, passant per la banda sonora 

de la pel·lícula La La Land, o medleys de 

cançons de Michael Jackson i The Bee 

Gees. Amb els músics Anna Puig, Aleix 
Vives i Jordi Ribas de la Hoz, sota la 

direcció musical de Gabriel Miralles.
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24
Dimecres23

Dimarts

Tròpic
18 h / Biblioteca Pompeu Fabra

 

Una hora del conte molt especial pro-

tagonitzada per titelles màgiques que 

reprodueixen els animals que viuen al 

tròpic de Càncer i al tròpic de Capri-

corn. A càrrec de Teia Moner.

CONCERT

Orquestra de Mataró
20.30 h / Teatre Monumental

 

Per quart any consecutiu l’Orquestra de Mataró participa a Les Santes, i 

ho fa amb un programa d’allò més divers, amb obres de Johann Sebas-

tian Bach, Rossini, Txaikovski o Beethoven, entre d’altres. Tot un viatge 

per la història, dirigit per Clàudia Dubé.

Entrada amb invitació que podeu recollir a les oficines de Cultura i a entradesculturamataro.cat

Assaig de 
la Missa de 
les Santes
21 h / Basílica de Santa Maria

 

Després de dedicar moltes sessions 

a assajar la Missa de Glòria de Mos-

sèn Manuel Blanch, enguany sota la 

direcció del mestre Jordi Lluch, els 

músics, solistes i cantaires fan la in-

terpretació completa de la missa 

a la basílica. 

Per ajudar a l’organització de la representació 
musical de la Missa de Glòria es recolliran 
donatius voluntaris a l’entrada de la basílica

Organitza: Administració de Les Santes 
Col·labora: Ajuntament de Mataró

Una carretada 
de contes
19 h / Biblioteca Antoni Comas

Contes, i contes, i més con-

tes... un carro ple de contes! 

Dos viatjants aterraran a la 

biblioteca amb el seu inse-

parable carro ben carregat 

d’històries i sorpreses. 

A càrrec de La Guilla Teatre.

Gegantada
18.30 h / Des de la plaça de Santa Anna

 

La Gegantada simbolitza molt bé 

què són Les Santes per a la ciutat: 

multitud de gegants, gegantes, ge-

gantons i capgrossos (provinents 

d’associacions de veïns, escoles, 

AMPAs, i altres col·lectius), es tro-

ben amb la Família Robafaves i els 

Nans per fer festa i compartir pas-

sejada i balls al carrer. Alguna cosa 

ens uneix a tots i totes aquests 

dies, és la Festa Major i viure-la 

comunitàriament al carrer.

Els gegants es trobaran a la plaça 

de Santa Anna i pujaran la Riera. 

A l’Ajuntament s’afegirà a la cer-

cavila la Família Robafaves i junts 

aniran fins a la plaça de la Brisa, on 

hi haurà els balls finals.

Organitzen: Coordinadora de Colles Gegan-
teres de Mataró i Ajuntament de Mataró

Les Santes 2019 / Dimecres 24 / 25
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Havaneres i 
rom cremat
22 h / Passeig marítim. 

Escenari Espigó
 

Històries del mar amb veu de 

dona, acompanyades de la 

brisa marina i el gust del rom 

cremat. Neus Mar ens dedi-

carà, com a solista, un repertori 

d’havaneres i cants de taverna 

amb tota l’essència i dolçor 

del gènere. Les Anxovetes 

parteixen de l’havanera tradi-

cional per fer-ne una revisió 

amb segell personal, i troben la 

combinació perfecta entre les 

cançons pròpies i les populars. CINEMA

Kubo y las dos 
cuerdas mágicas
21 h / Platja del Callao

 

En un Japó fantàstic un noi convoca per 

accident un esperit del passat i es veu obli-

gat a enfrontar-se a déus i monstres.

La pel·lícula és en castellà, té una durada 

de 101 minuts i està especialment recoma-

nada per a nens i nenes a partir de set anys.

Organitza: Associació Medusas. 
Col·labora: Ajuntament de Mataró

CONCERT

GospelSons
20 h / Passeig marítim. Escenari Espigó

 

El cor de gòspel mataroní dirigit per Georgina Blanch repeteix 

un any més actuació a la vora del mar. Oferiran un concert ple 

de vitalitat, passió i alegria, trets distintius de la formació. El seu 

repertori va des del gòspel tradicional fins a innovacions musicals, 

incorporant ritmes propers a la rumba, el soul, el blues i el pop.
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CONCERT

Banda de 
l’Agrupació 
Musical del 
Maresme
18 h / Pati de l’antic Hospital de 
Sant Jaume i Santa Magdalena

 

La Banda sempre acompanya el 

seguici festiu en les cercaviles de 

Les Santes. El dia de la festivitat 

del patró de l’hospital és tradició 

que l’agrupació faci un concert, 

el seu concert de Festa Major, en 

solitari, amb un repertori de música 

per a banda tradicional, en un am-

bient calmat i amb un públic agraït.

Cap a la Crida
19.45 h / Des de diversos indrets

Nervis a flor de pell, en l’ambient 

que es viu al carrer i entre els 

membres de les comparses, men-

tre esperen el senyal acústic d’un 

coet volador per fer el primer pas 

cap a l’Ajuntament, la seva llar 

aquests dies de festa.

25
Dijous

Esquitxada de colors
12 h / Espai Firal del Nou Parc Central 

 

Per fi trobem una guerra divertida! Aquí no s’hi valen mitges tintes:  

o blau o vermell. El joc de colors i aigua deixarà només un equip 

guanyador, però molta alegria i festa compartida amb els petits de 

casa. Els músics de Rolling Vibes Collective ens animaran a superar 

els reptes i ens faran ballar sota la pluja refrescant. Veniu, però, ben 

protegits del sol, amb tovallola i una muda de recanvi!

28 / Dijous 25 / Les Santes 2019
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Missa
12 h / Capella de l’antic Hospital 
de Sant Jaume i Santa Magdalena 

 

Celebració eucarística de la diada 

del patró de l’Hospital de Sant 

Jaume i Santa Magdalena.

ESPAI FAMILIAR 
DE LES SANTES
Nou Parc Central / Nova ubicació! 

ESPECTACLE DE TITELLES

Rita “la Rínxols” 
i els tres ossos
18 i 20 h / CARPA

 

La Rita es perd i arriba a una 

casa misteriosa on troba tres 

plats, tres cadires, tres gots i tres 

llits. Què passarà quan es trobi 

amb els propietaris, una família 

d’ossos? A càrrec de Binixiflat. 
Teatre de titelles.

ESPECTACLE

Three of a kind
 19 i 21 h / ESCENARI

 

Apareixen tres homes, semblen 

perduts, confusos... intentant 

recordar què hi fan, aquí, amb 

nosaltres. Passarem una estona 

divertida amb aquest espectacle 

espontani, juganer i que busca 

la complicitat amb el públic. 

A càrrec de The Primitives.

De 18 a 21 h també hi haurà Espai 
de jocs, Racó de contes, Espai de 
dibuix i pintura, Tangram. Espai de 
moviment per a nadons i animació 

musical amb la Bandarra La Llàntia
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Nit boja
La Família Robafaves surt de festa i marca el pas dels ma-

taronins i mataronines que l’acompanyen Riera avall, pas a 

pas, nota a nota, número a número fins a arribar al quinze 

màgic i saltar, cridar i avançar en la nit més especial de 

l’any, la nit que té de tot: gegants, el Bequetero, concert, 

foc, banyes, espurnes, tambors, aigua i balls fins a l’arribada 

de la llum del dia... Retrobaments, rialles, corredisses per no 

perdre’s res... I és que, avui, és a la nit en què passa tot!

Convidada 
de la Família 
Robafaves
24 h / Plaça de Santa Anna

 

Interludi per descansar una mica 

i gaudir de la Balkan Paradise 
Orchestra, una fanfàrria inusual i 

trencadora que ofereix melodies tra-

dicionals amb ritmes de tot el món.

Les galetes sense gluten només se 

serviran a les barres

Desvetllament 
bellugós
23.30 h / Des de l’Ajuntament

 

A dos quarts en punt la Família 

Robafaves sortirà de l’Ajuntament 

i anirà cap a la plaça de Santa 

Anna amb l’acompanyament de 

la Banda de l’Agrupació Musical 
del Maresme i del batec de milers 

de persones compartint salts i 

alegria.

Crida de 
Festa Major
20 h / Ajuntament

 

Quan tot el seguici institucional acaba de 

posicionar-se davant l’Ajuntament, tots 

els ulls s’enlairen cap al balcó: és el mo-

ment en què l’alcalde transmet a la ciuta-

dania el seu missatge d’alegria i com-

promís per l’inici de la Festa Major! Una 

bona traca marcarà l’hora de començar a 

gaudir dels balls propis i les dormides de 

les comparses. El flabiol que acompanya 

la Família Robafaves tindrà un moment 

d’especial protagonisme a la Crida, com-

memorant d’aquesta manera els 300 

anys de la primera referència escrita que 

es conserva de l’instrument a Mataró. 

Ha començat la festa, el caliu, l’alegria, 

l’insomni, la vida al carrer, la bogeria 

mataronina per Les Santes!

Los 40 
on tour
23 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó

L’alternativa de la primera 

gran nit de la Festa Major 

es viu a la platja. Projec-

cions espectaculars a 

través de dues pantalles 

de leds gegants i molta 

música amb els discjò-

queis Adrià Ortega i Neus 
Sánchez.
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C

PEL DESVETLLAMENT, 
MÉS SEGURETAT
El Desvetllament bellugós de la Família Roba-

faves és un dels actes més multitudinaris de 

la Festa Major. L’Ajuntament, d’acord amb la 

normativa vigent, ha de garantir al màxim el 

bon funcionament i la seguretat de la festa, és 

per això que la nit del 25 de juliol es muntarà un 

dispositiu d’assistència sanitària i de controls 

d’accés a la zona on es concentra majoritària-

ment la gent per participar en el Desvetllament, 

i es garantirà així l’aforament i la seguretat.

Als controls d’accés se supervisarà que ningú 

no hi entri envasos de cap tipus o altres 

objectes que es puguin considerar perillosos 

per al bon desenvolupament de l’acte. Us 

recomanem que, en la mesura del possible, 

eviteu dur motxilles que també ocupen espai i 

poden dificultar la mobilitat.

Us agraïm per endavant la vostra comprensió 

i col·laboració, entre tots fem la festa més 

segura!

RECORREGUT DE L’ESCAPADA 
A NEGRA NIT

Consulteu els consells de seguretat 
de la pàgina 69 a la 71

Servei sanitari

Recorregut

Pl. dels 
Bous

Pl. de
l’Ajuntament

La
 R

ie
ra

La
 R

ie
ra

C d’Argentona

Ajuntament

32 / Dijous 25 / Les Santes 2019

Escapada a negra nit
1.30 h / Des de l’Ajuntament  

 

Amb la tornada dels gegants a l’Ajuntament, i sense deixar ni un segon 

de descans, la nit i els carrers s’encendran al pas de la Momerota, el Drac, 

les Diablesses i els seus convidats.

Aquest any la Momerota compleix 40 anys! Ho celebrarem especialment 

al final de l’Escapada, a la plaça de l’Ajuntament, ballant sota un sostre de 

foc i espurnes i un cel que s’omplirà de llums de colors. Per molts anys!

MATARÓ AVUI CONVIDA...
Els Diables Atabalats de Cerdanyola, els Diables de Reus, els Diables de 
Gràcia, els Diables de Llinars, l’Àliga de Sitges, la Polseguera d’Argentona 

i la Lea, lloba dels Udols de foc - Diables de Calella.
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La Ruixada 
3.30 h / Espai Firal del Nou Parc Central

 

Bona nit, Mataró! Així comença l’acte més multitudinari de la nit, amb 

els que han seguit el ritual de la Nit boja i amb els que hi venen expres-

sament. Una festa espectacular a base de decibels, llums, aigua a dojo 

i ganes de passar-s’ho bé. Aquest any celebrem els 30 anys de l’acte, 

i ho farem amb una selecció musical dels èxits de sempre i els que ara 

sonen a totes les pistes de ball.

S’habilitarà la parada d’autobús de la Via Europa tocant a la plaça de Granollers 
(direcció muntanya) com a punt vigilat per facilitar la recollida en cotxe de participants 
a La Ruixada

Pujada tabalada
3 h / Des de l’Ajuntament fins al Parc Central

 

A continuació, i perquè el ritme de la nit no pari, ens acompanyarà la 

percussió dels Tabalers do Maresme, els Tabalers de la Momerota i els 

Tabalers del Drac des de l’Ajuntament fins al Parc Central.
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CONCERT VERMUT

Gabriel Amargant Trio
12 h / Pati de Les Esmandies

 

El jove saxofonista d’Argentona és, a hores d’ara, 

un talent amb una projecció internacional poc 

habitual per la seva edat. Al concert presentarà 

el seu tercer disc titulat Aire en formació de trio. 

El seu estil és erudit però amè, i demostra que el 

gran nivell tècnic i creatiu no està renyit amb ser 

capaç d’arribar a tota mena de públic.

CONCERT DE BARRAM

JazzCat
12 h / Pati de la Residència Sant Josep 

 

Concert de jazz a la catalana. El grup parteix 

de melodies populars i les fa sonar modernes a 

còpia de contextualitzar-les dins del jazz, però 

també el bolero, el tango, la rumba..., i tot això 

amb un gran protagonista: el flabiol. Una ocasió 

única per gaudir d’aquesta innovació sonora 

amb resultats brillants. En acabar el concert 

anirem en cercavila amb els músics fins a la 

plaça de Santa Maria per a l’inici de la Barram i 

repicada de campanes.

Barram i repicada
14 h / Campanar de Santa Maria

 

La plaça de Santa Maria es converteix en punt 

de trobada per escoltar un concert protagonit-

zat per les campanes de la basílica. Són la veu 

de la tradició. La Juliana, la Semproniana, la 

Carme, la Montserrat, la Miquela, la Candelària i 

la Madrona, des del capdamunt del campanar, 

ens anuncien durant mitja hora que avui és la 

vigília de la Festa Major de Mataró. No hi faltarà 

el so compassat de vint-i-cinc morterets dispa-

rats des de l’Hort del Rector.

ESPAI FAMILIAR DE LES SANTES
Nou Parc Central / Nova ubicació! 

ESPECTACLE DE TITELLES 

El peix d’or
18 i 20 h / CARPA
  

La història del pescador que es troba un peix 

d’or que, a canvi d’alliberar-lo, li concedeix desit-

jos. A càrrec de Binixiflat. Teatre de titelles.

ESPECTACLE 

Cop de Rock
19 i 21 h / ESCENARI 
  

A Mataró ens atrevim amb aquesta peça de tea-

tre musical que va ser un èxit de Dagoll Dagom. 

Hi escoltarem cançons del rock català sorgit als 

anys noranta del segle passat i que es van con-

vertir en autèntics himnes d’una generació. És 

una manera de retre homenatge a aquelles ban-

des mítiques, i fer conèixer la seva música. Gau-

direm temes de Sau, Sopa de Cabra, Lax’n’Busto, 

Els Pets, Ja t’ho diré, Gossos i Brams. És una ini-

ciativa de l’Aula de Teatre i Origen Produccions.

ESPECTACLE

Desvariacions d’Otel·lo
22.45 h / CARPA

 

Una posada en escena del drama de Shakespea-

re a partir del circ i el clown. Un viatge per la 

història d’amor impossible entre el Sol i la Lluna, 

entre Otel·lo i Desdèmona, ple d’emocions i de 

plàstica. A càrrec de Cia Alba Sarraute.

Espectacle recomanat a partir de 12 anys

De 18 a 21 h també hi haurà Espai de jocs, 
Racó de contes, Espai de dibuix i pintura, 
Tangram. Espai de moviment per a nadons i 
animació musical amb la Bandarra La Llàntia

26
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Tarda guillada
 

El ritual de la nit anterior es repeteix. Perquè així ho exigeixen el planter de 

santeros i santeres que no es volen perdre res de la festa mataronina. D’aquesta 

manera les famílies viuran amb la mateixa intensitat la baixada i la pujada de la 

Família Robafaves per la Riera, el concert, el contrast del foc i de l’aigua, el ball i, 

sobretot, la disbauxa i energia que mai no s’acaben.

Correguspira 
20 h / Des de l’Ajuntament 

 

Qui té por del foc? Els nens i 

nenes que acompanyen la Mo-
meroteta, el Dragalió i els seus 

convidats segur que no! Això sí, 

protegiu-vos bé amb roba de mà-

niga llarga, barret i calçat tancat i 

ben lligat. Eviteu els cotxets, que 

es converteixen en obstacles!

MATARÓ AVUI CONVIDA...
Els Diablons de Mataró, els Banye-
tes d’Argentona, la Polseguereta 
d’Argentona i la Vibrieta “La Ser-
rallenca”, de Tarragona.

Pujada 
tabaladeta
21.30 h / Des de l’Ajuntament 
fins al Parc Central

 

Cercavila a ritme dels tambors 

dels músics de les comparses 

de Mataró.

La Ruixadeta
22 h / Espai Firal del 

Nou Parc Central
 

I per als supervivents d’aquesta 

tarda esbojarrada, el premi: un 

bany d’aigua i música que posa 

punt final a tanta festa!

De parranda!
18 h / Des de l’Ajuntament

 

Grans i petits acompanyarem els 

Gegants tot corejant el Bequetero, 

comptant fins a quinze i saltant sense 

parar. Deixeu els cotxets a casa o bé 

al pàrquing del pati de la Residència 

Sant Josep.

Convidada 
de la Família 
Robafaves
18.30 h / Plaça de Santa Anna

 

Si us hi fixeu bé, localitzareu els volun-
taris de Les Santes repartint galetes 
i suc de taronja! Tindrem una horeta 
per ballar en família ritmes jamaicans 
plens d’optimisme amb The Penguins. 
Reggae per xics.

Totes les galetes que se serviran són sense gluten

CONCERT CORAL

La natura d’Europa
19.30 h / Pati de les Caputxines

 

El Cor Madrigalista de Mataró ens ha preparat un concert que pretén 
destacar tota la bellesa d’esperit del nostre continent a través de la 
seva música. La selecció de cançons en diverses llengües són mostra 
de les tradicions musicals que comparteixen les mateixes arrels, i no 
són incompatibles amb la globalització, sinó que són part de la inte-
gració de diverses cultures que volen compartir un camí comú. Sota la 

direcció de Ragnhild Hjelmborg i amb Nicolas Ayache al piano.
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BALL

Revetlla de 
Festa Major 
Saphie Wells & The 
Swing Cats + Funda-
ción Tony Manero + 
Ghetto Orchestra + 
El Tornado DJ Set
22 h / Parc Central

Començarem vestint-nos de swing 

i ballarem al ritme de Saphie Wells 
& The Swing Cats, que interpreta-

ran temes clàssics de jazz i swing 

dels anys 30 i 40. El grup de 

balladors de lindy-hop de Mataró 

Big Head Hoppers amenitzaran 

el concert. A continuació recupe-

rarem uns històrics de la música 

feta a Catalunya, la Fundación 
Tony Manero. Fa més de 20 anys 

que passegen la seva proposta de 

disco-funk salvatge i ara a Mataró 

podrem assaborir la seva evolu-

ció cap a l’àcid-jazz. La Ghetto 
Orquestra és una de les orquestres 

més potents del panorama actual, 

amb un repertori contundent que 

clava a la perfecció. I per acabar la 

nit tindrem El Tornado (DJ Set), 
que oferirà una sessió amb sonori-

tats afroamericanes. 

CONCERTS / 
ESCENARI MARESME

Cine Núria + 
The Outside 
Hours + Talcö + 
Playback 
Maracas
22 h / Plaça de Santa Anna 

Les Santes 2019 veurà néixer 

l’Escenari Maresme, que té la 

voluntat d’oferir un espai per als 

grups emergents de la comarca, 

en aquest cas de quatre forma-

cions mataronines. El pop fresc 

amb tocs electrònics de Cine 
Núria, la mescla de rock psico-

dèlic dels 60 i blues dels The 
Outside Hours, el duet de músi-

ca electrònica Talcö i el còctel 

ballable de groove, jazz, ritmes 

tropicals i rock dels Playback 
Maracas.

Amb la col·laboració d’Aiguamoll 
Música i Dòria Llibres

BALLADA DE SARDANES 

Cobla 
Contemporània
22 h / Plaça de la Muralla 

 

La Contemporània no és una cobla tí-

pica. No es conformen a interpretar les 

partitures tal qual. Els agrada disfres-

sar-se, jugar amb el públic, versionar 

la cançó de l’estiu sardanísticament... 

A Mataró ja coneixem la seva propos-

ta divertida i ens unirem a la gresca i 

xerinola d’una nit d’estiu. 
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CONCERT

Roger Mas i la Cobla Sant Jordi
21 h / Passeig marítim. Escenari Espigó

 

Quan la modernitat i la tradició es donen la mà poden passar coses 

màgiques com la que ens regalaran el cantautor solsoní Roger Mas i 
una de les cobles més destacades i atrevides del país, la Cobla Sant 
Jordi. La sonoritat de la doble canya i el metall ajustat casen a la per-

fecció amb la guitarra del músic, i el conjunt acaba trenant un diàleg 

musical emotiu i atractivament inusual. Imprescindible.
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27
Dissabte
DIADA DE LES SANTES

Matinades
7 h / Des de diversos indrets

 

Des de diversos indrets de la ciutat 

s’aniran sentint les gralles i els vola-

dors recorrent els carrers de Mataró. 

Així fan saber que ha arribat la diada 

de les santes patrones de la ciutat. 

Hi participaran els Grallers dels Cap-
grossos de Mataró, els Grallers de la 
Borsa de Músics de la Coordinadora 
de Colles Geganteres de Mataró, els 

Moixernons, Els del Barret de Palla i 

els Grallers de l’EMMM. El so de les 

gralles i coets acabarà convergint al 

centre neuràlgic de la diada, la plaça 

de Santa Maria, on a les 9 en punt 

emmudiran per donar veu a les cam-

panes de la basílica.

Toc d’ofici
9 h / Basílica de Santa Maria

 

Les campanes de la basílica convi-

den la ciutadania a l’ofici més conce-

lebrat, el dedicat a les santes patro-

nes de Mataró: santa Juliana i santa 

Semproniana.

Anada a ofici
9.30 h / Des de l’Ajuntament

 

Tot el seguici institucional 

arrenca solemnement des de 

l’Ajuntament cap a la plaça de 

Santa Maria, pujant la Riera i gi-

rant pel carrer Nou. En l’estretor 

del carrer seguirem les compar-

ses de ben a prop, veient-les 

amb la llum especial que s’escola 

des de Santa Maria, olorant la 

pólvora, i entrant a ofici. Amb 

les Diablesses i els Tabalers 
do Maresme; la Momeroteta, la 

Momerota i els seus grallers; el 

Dragalió, el Drac i els seus taba-

lers; l’Herald i les Trampes; els 

Nans i la Família Robafaves amb 

els flabiolaires; l’Àliga i els Minis-
trils, els Macers, les autoritats i 

la Banda de l’Agrupació Musical 
del Maresme.

Missa de les Santes
10 h / Basílica de Santa Maria

 

La representació de la Missa de Glòria del mataroní Mossèn Manuel 

Blanch en honor a les patrones de Mataró és un dels moments més relle-

vants de la Festa Major i un signe del mataronisme que tenim tots molt 

arrelat, siguem creients o no. La Missa té una menció especial com a ele-

ment de la festa en la catalogació de Les Santes com a festa patrimonial 

d’interès nacional al Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya. La Missa 
de Glòria, estrenada fa 171 anys, és una peça de gran valor musical que 

és considerada una de les joies de la música religiosa del segle XIX.

Enguany la Missa de les Santes, amb orquestra i cor popular, està diri-

gida per Jordi Lluch i compta amb els solistes Júlia Farrés-Llongueras 

(soprano), María Luisa Corbacho (mezzosoprano), Vicenç Esteve (tenor) 

i Josep Pieres (baix).

Ballada de sardanes 

12 h / Carrer d’en Pujol
 

Petites rotllanes de sardanes es ballen al carrer on diu la tradició que van 

néixer les patrones de la ciutat. Sabíeu que cada any, des de 1947, s’hi 

interpreta una mateixa sardana? És L’amic flabiolaire, de Josep Soler 

Saurí, dedicada a Quirze Perich, i l’instrument n’és el protagonista musical. 

Enguany aquest moment té més significat que mai, perquè celebrem els 

300 anys del flabiol a Mataró. A càrrec de la Cobla Ciutat de Granollers.
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La Passada
18 h / Des de l’Ajuntament

 

Cercavila festiva amb les Diablesses i els Tabalers do Maresme; la 

Momeroteta, la Momerota i els seus grallers; el Dragalió, el Drac i els 

seus tabalers; la Colla Castellera Capgrossos de Mataró; els Cavallets 
de Mataró; l’Herald i les Trampes; els Nans i la Família Robafaves 
amb els flabiolaires; l’Àliga i els Ministrils, els Macers, les autoritats i 

l’acompanyament musical de la Banda de l’Agrupació Musical del 
Maresme. S’acabarà amb el pilar dels castellers i tots els balls i 

dormides de les comparses.

ESPAI FAMILIAR
DE LES SANTES
Nou Parc Central / Nova ubicació! 

ESPECTACLE DE TITELLES

Oiaraki, 
el castell 
dels ocells
18 i 20 h / CARPA

 

Al castell Oiaraki hi conviuen 

personatges ben estranys: un 

mag, el rei i la reina, una prin-

cesa, un  criat... Vine a conèi-

xer-los! A càrrec de Binixiflat. 
Teatre de titelles.

ESPECTACLE

Conseqüències
19 i 21 h / ESCENARI

 

Què passa si per un moment ens 

aturem, escoltem, i mirem, men-

tre el món segueix amb el seu 

ritme frenètic? Aquest espec-

tacle de teatre i dansa explora 

aquesta idea a través del mo-

viment, amb molta imaginació i 

d’una manera irònica i alegre. 

A càrrec de Cia Moveo.

De 18 a 21 h també hi haurà 
Espai de jocs, Racó de contes, 
Espai de dibuix i pintura, Tan-
gram. Espai de moviment per a 
nadons i animació musical amb 
la Bandarra La Llàntia

CONCERT

Big Band 
Jazz Maresme 
20 h / Passeig marítim. Escenari Espigó

 

La formació de músics maresmencs, 

molt activa durant tot l’any, ha tre-

ballat de valent per oferir un concert 

molt especial per Les Santes. Michael

Abene, el director de la WDR Big 

Band, una de les més importants 

d’Europa, va fer uns arranjaments 

amb Maceo Parker per homenatjar el 

gran Ray Charles. La Big Band Jazz 

Maresme n’ha adquirit els arranja-

ments originals i en faran la repre-

sentació musical aquesta nit, amb 

l’acompanyament vocal de Jonathan 
Herrero i Guim Garcia al saxo. Una 

gran nit de blues i funk!

Desfilada
13 h / Des de la plaça de Santa Maria

 

Acabat l’ofici, ja és tradició el ball so-

lemne de l’Àliga davant les relíquies de 

les patrones, el pilar dels Capgrossos de 
Mataró i la volada de coloms a la plaça. 

A continuació, les comparses i les auto-

ritats tornaran a l’Ajuntament, fent una 

petita aturada al carrer d’en Pujol per 

reverenciar el petit altar que els veïns i 

veïnes dediquen a les patrones. Davant 

l’Ajuntament hi haurà els balls i les dor-

mides de totes les comparses.

F
o

to
: 

S
e

rg
io

 R
u

iz

Foto: Endika Ussia

F
o

to
: 

M
a

rg
a

 C
ru

z



Les Santes 2019 / Dissabte 27 / 4746 / Dissabte 27 / Les Santes 2019

Castell de focs 
23 h / Passeig Marítim

 

La platja, el passeig marítim i el port són el punt de trobada de tots els mata-

ronins i mataronines que volen veure i viure l’espectacle pirotècnic més gran 

de l’any. El dispararà Pirotecnia Tomás, aquests valencians que coneixen a la 

perfecció els nostres gustos. Un any més ompliran el cel de llum, color i for-

mes diverses, deixant-nos a tots i totes amb la boca oberta.

CONCERTS

Els Catarres + Biflats
23.45 h / Passeig marítim. Platja del Varador

 

L’escenari de la platja del Varador tornarà a viure, un any més, moments 

de gran intensitat amb Els Catarres, el grup català de pop-folk amb 

un dels directes més potents de l’escena musical. Mataró és una de les 

ciutats on pararan per presentar el seu darrer disc, Tots els meus prin-
cipis. La nit acabarà amb els Biflats, la primera fanfàrria catalana amb 

so de cobla que versiona clàssics de la música popular catalana, però 

que també toca cançons pròpies, amb sonoritats balcàniques i lletres 

farcides d’humor.

CINEMA

Bienvenida a Montparnasse
23.45 h / Platja del Callao

 

Després d’una decepció amorosa, la Paula busca el seu lloc en el món. 

Arruïnada, a l’atur i sense amics, començarà un viatge caòtic per París 

per intentar reconstruir la seva vida. La pel·lícula és en francès, subtitu-

lada en castellà i té una durada de 97 minuts.

Organitza: Associació Medusas. Col·labora: Ajuntament de Mataró
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41a Cursa Popular Les Santes
9.30 h / Sortida i arribada al Nou Parc Central 

 

Una bona manera de fer exercici i cuidar la salut és participar a la cursa de 

Les Santes. La distància és de cinc quilòmetres, pels carrers de la ciutat. 

Animeu-vos-hi! 

Inscripcions: del dimarts 23 al divendres 26 a la Botiga de Les Santes 

(passatge de Can Marfà, 1), de 18 a 20.30 h. També el mateix dia de la 

cursa a partir d’una hora abans de la sortida, al punt d’inici, sempre que 

quedin places. Inscripció gratuïta i limitada a 2.500 participants.

Organitzen: Direcció d’Esports de l’Ajuntament i Centre Atlètic Laietània. 
Col·laboren: Aire Vallromanes, Voluntaris per al futur, Sano Centre Mataró, 
Diputació de Barcelona, Mataró Bus i Mataró Parc

28
Diumenge

Recepció oficial de les 
Julianes i les Sempronianes
10 h / Saló de Sessions de l’Ajuntament

 

L’alcalde de la ciutat honra les nenes i dones de la ciutat que duen el nom 

de les patrones, i els ofereix una trobada amistosa al Saló de Sessions de 

l’Ajuntament per compartir una estona i felicitar-les personalment.

Sardanes i 
xindriada 
23.45 h / Plaça de Santa Anna

 

Després de l’esclat espectacular 

de llum, so i pólvora dels focs, qui 

vulgui es podrà refrescar a la plaça 

de Santa Anna, on trobarà un espai 

tranquil, lluny de les masses i amb les 

sardanes de la Cobla La Principal del 
Llobregat i la Cobla Ciutat de Girona.

CONCERTS 

Smoking Stones + 
We Are Not Heroes (WANH)
23.45 h / Passeig marítim. Escenari Espigó

 

Aquest serà l’escenari més canyer de Les Santes, amb dues forma-

cions que porten el rock a la sang. Començaran els Smoking Stones, 

considerada per molts la millor banda de tribut dels grans Rolling 

Stones. Fa més de 20 anys que interpreten de manera magistral els 

millors temes de Mick Jagger i companyia. Tanqueu els ulls i imagineu-

vos, per uns moments, que esteu escoltant una de les millors bandes 

de rock mundial. 

Tancaran la nit els mataronins We Are Not Heroes, una banda de rock 

amb influències funk, punk i blues. Tenen un estil directe, renovador i 

personal. Al ritme de les seves guitarres contundents llancen missat-

ges de càrrega social, preguntes existencials, sentiments i valors.
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ESPAI FAMILIAR
DE LES SANTES
Nou Parc Central / Nova ubicació! 

ESPECTACLE DE TITELLES

En Pere de 
la plaça
18 i 20 h / CARPA

 

Diuen que a tots els pobles hi ha 

algun beneit. Ho serà en Pere, que 

és molt confiat, parla amb els ani-

mals i tothom es riu d’ell? A càrrec 

de Binixiflat. Teatre de titelles.

ESPECTACLE

Baldin Bada 

19 i 21 h / ESCENARI

Baldin Bada significa si fos. I si 

fos... I si la vida fos... com jo vol-

gués? Per què no? En aquest es-

pectacle que combina circ, teatre 

i música coneixerem una pintora 

i un músic que fan realitat aquest 

pensament, i creen un món tal 

com els agradaria que fos, pin-

tant i posant notes a la realitat 

fins a convertir-la en perfecta. 

A càrrec de Shakti Olaizola.

ESPECTACLE

Flou Papagayo
20 h / ESCENARI 

Espectacle de circ en què tres 

personatges peregrinen circu-

larment per una pista infinita, i 

ens fan partícips del seu viatge 

compartint les seves emocions 

agradables i els seus jocs virtuo-

sos amb l’espai i el moviment. 

A càrrec de Mumusic Circus.

De 18 a 21 h també hi haurà Espai 
de jocs, Racó de contes, Espai de 
dibuix i pintura, Tangram. Espai 
de moviment per a nadons i ani-
mació musical amb la Bandarra 
La Llàntia

Anada a la Residència Sant Josep
11 h / Des de l’Ajuntament

 

Totes les comparses institucionals, les autoritats i la Banda de l’Agrupació 
Musical del Maresme aniran a fer la seva visita de cortesia a la residència, 

on després de la ballada de sardanes faran els seus balls propis.

Ballada de
sardanes 

11.30 h / Pati de la 
Residència Sant Josep

 

Podrem ballar sardanes amb la 

mirada còmplice de les figures 

i dels avis i àvies. Cap al final 

fins i tot la Família Robafaves, 

en ballarà una, sempre amb 

l’acompanyament musical de 

La Principal de la Bisbal.

Tornada a 
l’Ajuntament
13.30 h / Des de la 
Residència Sant Josep

 

Tornada festiva de les comparses 

i l’Agrupació Musical del Maresme 

cap a l’Ajuntament. La cercavila 

baixarà des de la residència fins a 

la plaça de Santa Anna, per pujar 

la Riera fins a l’Ajuntament, on tin-

drem moments de disbauxa amb 

els balls i les dormides.
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Postal de Gegants
18.30 h / Des del Fossar Xic

 

La Família Robafaves elegeix bé qui 

convidar per Festa Major. Enguany 

exerciran d’amfitrions dels Gegants 
Vells de Molins de Rei, una pare-

lla centenària que només surt de la 

seva vila en ocasions molt puntuals 

i extraordinàries. Són en Miquel i la 

Montserrat, i representen un pare i 

una filla el dia del casament d’ella. Els 

rebrem al Fossar Xic i anirem junts 

en cercavila fins a l’Ajuntament, on hi 

haurà els actes protocol·laris i els balls 

dels gegants. A continuació pujarem 

la Riera fins a acomiadar-los a l’altura 

del carrer d’Argentona.

MATARÓ AVUI CONVIDA...
Gegants Vells de Molins de Rei

Concert de 
sardanes 

19.15 h / Pati de la 
Residència Sant Josep

 

La Principal de La Bisbal oferirà un 

concert de sardanes, sota la direcció 

de Josep Cassú. Enguany, amb motiu 

dels 300 anys de flabiol a Mataró, el 

programa inclourà L’amic flabiolaire, 

peça obligada de flabiol, autoria del 

mataroní Josep Soler Saurí. També 

s’hi podran sentir peces d’altres com-

positors amb vincles amb la ciutat, 

com Honorat Vilamanyà o Ricard 

Viladesau.

 

CONCERTS / 

MARRINXA TROPICAL FEST 
The Tyets + 
Orquestra 
Mitjanit + 
DJ Hochi + 
DJ Nonai Sound
22 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó

Amb la nova ubicació, Marrinxa 

reinventa la seva proposta i hi 

dona un toc festiu i tropical. Quan 

la xafogor del dia amaini, arribarà 

el grup The Tyets amb el seu 

trapeton de temàtica mataronina. 

A continuació, serà el torn de 

l’Orquestra Mitjanit, un concep-

te diferent de grup de versions i 

orquestra de ball: pel repertori, la 

posada en escena, l’actitud posi-

tiva i el compromís amb la música 

catalana. Tot seguit, actuarà un 

dels punxadiscos més apreciats del 

Maresme, DJ Hochi, que ens farà 

ballar sense aturador. Acabarem 

la festa tot veient sortir el sol amb 

l’energia dels ritmes dancehall de 

la DJ Nonai Sound.

Organitza: Associació Cultural Marrinxa

CONCERT

Alfred García 
22 h / Parc Central

 

En la gira de presentació del 

seu primer disc, 1016, Alfred 
García està demostrant que 

tot i la seva joventut és un 

gran músic i compositor. Ens 

oferirà un espectacle de quali-

tat artística en què transmetrà 

al públic la seva passió per la 

música. A les 21 h hi haurà una 

actuació musical prèvia.

Preu: 25 euros + despeses. Entrades 
disponibles a les oficines de Cultura 
i per Internet a ticketea.com, 
ticketmaster.es i theproject.es

Organitzen: Ajuntament de Mataró i 
The Project Music Company

Ball de dracs
21.30 h / Des de l’Ajuntament

 

Al Drac i al seu fill Dragalió de Mataró 

els agrada exercir d’amfitrions per Festa 

Major. Aquest any han convidat els Dracs 
de Sant Roc de Tarragona, i els animaran 

a passejar pels carrers i places del centre 

històric de la ciutat. Això sí, cadascú per 

una banda, amb els de la seva edat. Es 

retrobaran al carrer d’en Xammar i aniran 

junts fins a la plaça de la Muralla. Allí ba-

llaran tots els dracs i s’acomiadaran, com 

sempre, amb molta pirotècnia.

MATARÓ AVUI CONVIDA... 
Dracs de Sant Roc de Tarragona
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29
Dilluns

Vermut 
de bastons
12.30 h / Des de la plaça de Cuba 
amb el carrer de Cuba

Farem un recorregut en què 

s’aniran alternant balls tradicio-

nals del Maresme del grup Ball de 
Bastons de Mataró, impulsors de 

l’acte, i els Bastoners de Mataró, 

de l’esbart Dansaires d’Iluro. Al 

llarg del camí, diversos cellers i 

establiments ens oferiran un tas-

tet de vermut.

Recorregut: plaça de Cuba, carrer 
d’en Palmerola, plaça de les Tereses, 
carrer de Sant Josep, Ajuntament, 
plaça de l’Ajuntament, la Riera, carrer 

Nou, plaça de Santa Maria i plaça Gran

Organitza: Ball de Bastons de Mataró. 
Col·laboren: Celler Castellví, Vinalium Mataró, 
Celler Monserrat i El Petit Laru. Agraïment: 
Agrupació Científico-Excursionista de Mataró

Enfigura’t
18 h / Plaça de l’Ajuntament

Aquest acte és una bona oportunitat 

per apropar-se a les figures i conèi-

xer-les literalment des de dins, pro-

vant de portar-les, o bé posant-se 

sota la capa i el foc d’una diablessa, 

tot just abans d’acomiadar-nos-en.

ESPAI FAMILIAR
DE LES SANTES
Nou Parc Central / Nova ubicació! 

ESPECTACLE DE TITELLES 

El gegant 
sempre té gana
18 i 20 h / CARPA

 

L’Aina ha de portar els ous al mer-

cat, i ha de creuar el bosc on viu un 

gegant que diuen que menja nens i 

nenes. Com s’ho farà la nostra pro-

tagonista? Ella és molt espavilada i 

segur que se’n sortirà... A càrrec de 

Binixiflat. Teatre de titelles.

BALL

Requisits de 
Festa Major 
23 h / Plaça de Santa Anna

 

El ball d’envelat de sempre, amb 

els temes clàssics per ballar 

en parella, torna aquest any a 

la plaça de Santa Anna. No hi 

faltarà un repertori especialment 

escollit pels amics de La Princi-
pal de La Bisbal, que any rere 

any no falten a la cita. També 

serà el moment de degustar la 

Juliana, la beguda típica, única i 

exquisida de Les Santes.

No n’hi ha prou!
2 h / Davant de l’Ajuntament

 

Última nit d’estada de les com-

parses a l’Ajuntament. El neguit 

que provoca sentir que la fi de 

la festa és a tocar només es pot 

minimitzar d’una manera: sortint 

de casa, ballant i cridant amb tots 

nosaltres que No n’hi ha prou! 
Compartirem balls i càntics amb 

les Diablesses, la Momerota, el 

Drac, l’Àliga i la Família Robafa-
ves. La música en directe anirà a 

càrrec, una any més, de La Princi-
pal de la Nit.

Per garantir la seguretat de l’acte hi haurà 
controls d’accés a la zona. Als controls 
d’accés se supervisarà que ningú hi entri 
cap tipus d’envàs o altres objectes o ma-
terials que es puguin considerar perillosos 
per al bon desenvolupament de l’acte. 
Consulteu els consells de seguretat a les 
pàgines 69 i 71

F
o

to
: 

S
e

rg
io

 R
u

iz

F
o

to
s
: 

S
e

rg
io

 R
u

iz

F
o

to
: 

P
e

re
 M

a
s
ra

m
o

n



56 / Dilluns 29 / Les Santes 2019 Les Santes 2019 / Dilluns 29 / 57

Anem a tancar
19.15 h / Des de davant de l’Ajuntament

Última oportunitat per acompanyar 

les comparses, des de l’Ajuntament 

fins a Can Marfà. Allí es faran els úl-

tims balls i les últimes enceses, i ens 

en podrem acomiadar: Passi-ho bé, i 

fins l’any que ve!

Concert de 
Festa Major 
19.30 h / Parc Central

L’Orquestra Selvatana serà 

l’encarregada d’oferir un concert 

amb els èxits de sempre que tots i 

totes coneixem, amb gran diversitat 

d’estils musicals.

ESPAI FAMILIAR
DE LES SANTES
Nou Parc Central / Nova ubicació! 

ESPECTACLE

Chef Nature
19 i 21 h / ESCENARI

Els integrants de Markeliñe ens con-

viden a un sopar diferent, molt es-

pecial, en un restaurant a l’aire lliure 

i amb hort propi. Els ingredients 

amb els quals cuinen són sobretot 

la imaginació, el gest i el ritme, amb 

un pessic de sal i bon humor. Hi ha 

una condició per gaudir-lo: deixa-

rem de banda els dispositius mòbils 

que sempre ens acompanyen arreu. 

I, a canvi, tindrem un menú sorpre-

nent, divertit, màgic i terapèutic!

ESPECTACLE

Desvariacions 
d’Otel·lo
 22.45 h / CARPA

 

Una posada en escena del drama 

de Shakespeare a partir del circ i 

el clown. Un viatge per la història 

d’amor impossible entre el Sol i la 

Lluna, entre Otel·lo i Desdèmona, 

ple d’emocions i de plàstica. 

A càrrec de Cia Alba Sarraute.

Espectacle recomanat a partir de 12 anys

De 18 a 21 h també hi haurà Espai 
de jocs, Racó de contes, Espai de 
dibuix i pintura i Tangram - Espai 
de moviment per a nadons
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CONCERT

La Banda de l’Agrupació Musical 
del Maresme + Always Drinking 
Marching Band
21 h / Passeig marítim. Escenari Espigó

 

Aquest no serà un concert de La Banda i un convidat. No serà no-

més un concert, perquè els Always Drinking Marching Band sempre 

van més enllà i converteixen la música en espectacle, els músics en 

guerrers i els espectadors en actors! No us perdeu una actuació amb 

bona música i molta diversió.

Tronada de 
fi de festa
24 h / Espai Firal del Nou Parc Central

 

Un bon fi de festa es mereix una bona 

dosi de pirotècnia. Ho viurem amb els 

minuts espectaculars de la Tronada, 

amb la intensitat de la sonoritat, llums i 

colors. La Comissió de Foc que impulsa 

aquest acte ofereix enguany l’encesa de 

la metxa a Miquel Aliberas, Miguelete, 

per la seva trajectòria en la Comissió de 

Foc i en la comparsa de la Momerota. 

A càrrec de Pirotecnia Tomás. 

Us recomanem que protegiu les vostres 
oïdes, sobretot si voleu estar a primera fila



peixateriaviumar@gmail.com
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L’Albada 

Tot seguit / Des del Parc Central 
 

Quan surti el sol, de darrere

l’escenari apareixeran els sem-

pre festius Los Labradores. 

Tocaran el Bequetero i altres 

temes actuals i de sempre a 

ritme de xaranga. Com si fossin 

el flautista d’Hamelin, s’enduran 

els supervivents d’onze dies de 

festa fins a la plaça de Santa 

Anna per acomiadar Les San-

tes amb una mica de xocolata 

desfeta.

 

I a partir d’ara... 

COMENÇA EL COMPTE 

ENRERE PER A 

LES SANTES 2020!
 

BALL 

Espetec final
 

0.10 h / Parc Central
 

Darreres notes de Les Santes. 

Última oportunitat per dansar les 

últimes hores d’una nit d’estiu que 

no volem que s’acabi. Comença-

rem amb una de les grans orques-

tres del país, La Selvatana. I quan 

hàgim ballat les cançons de sem-

pre i les més actuals, ens canvia-

rem de vestit i demostrarem que 

som una ciutat rumbera. Ho farem 

amb uns dels grans de la rumba, 

els Sabor de Gràcia. Presentaran 

l’espectacle ‘’Sabor a Peret’’, que 

ens servirà per acabar Les Santes 

amb les millors cançons del rei de 

la rumba, el mataroní Peret.  

Dimarts dia 23 i 
dimecres dia 24 de juliol: 

Bus de 10 a 14 h i de 17 a 21 h 
a la plaça de les Tereses

Diumenge dia 21 de juliol: 
Bus de 10 a 14 h al Passeig 

Marítim, entrada Platja Varador

Col·labora:Organitza:



Divendres 19
L’ESTRENA

18 h / Saló de Sessions 
de l’Ajuntament
Acte institucional
Pau Orriols i Ramon 

Tot seguit / 
Des de l’Ajuntament
Proclama de Festa Major 

19 h / Plaça de Santa Anna
CONCERT
Pele MacLeod

19.15 h / Basílica de Santa Maria
Toc de novena

20.30 h / Plaça de Santa Anna
Assaig de la Colla Castellera 
Capgrossos de Mataró

23 h / Plaça de Santa Anna
CONCERT
Versión Imposible + Polaer

Dissabte 20
DISSANTES 

17.30 h: 
Activitats i jocs infantils

20.30 h:
Flashmob Dissantes

21 h: Macro Escape Room

21 h: Concerts Dissantes: 
Oscar Torres + La Otra + 
Valira + Buhos + Angangas 

21.30 h / Plaça del Palau
CONCERT
Mireia Vives i Borja Penalba

Diumenge 21
10.30 h / Port de Mataró
28a Travessa nedant al port

12 h / Plaça de Santa Anna
Diada castellera 
Castellers de Vilafranca, 
Minyons de Terrassa i 
Colla Castellera 
Capgrossos de Mataró

19 h / Teatre Monumental
ESPECTACLE
Carmina Burana
Preu: 28 euros

19 h / Des de davant 
de l’Ajuntament
L’Encesa 
Ball de Diables de Mataró i 
l’Aquelarre de Cervera 

23.45 h / Passeig marítim. 
Platja del Varador
CONCERTS
Els Catarres + Biflats

23.45 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó
CONCERTS
Smoking Stones + We Are 
Not Heroes (WANH)

23.45 h / Platja del Callao
CINEMA
Bienvenida a 
Montparnasse

23.45 h / Plaça de Santa Anna
Sardanes i xindriada 
Cobla La Principal 
del Llobregat i la 
Cobla Ciutat de Girona

Diumenge 28
9.30 h / Sortida i arribada 
al Nou Parc Central
41a Cursa Popular 
Les Santes

10 h / Saló de Sessions 
de l’Ajuntament
Recepció oficial de 
les Julianes i 
les Sempronianes

11 h / Des de l’Ajuntament
Anada a la Residència 
Sant Josep

11.30 h / Pati de la 
Residència Sant Josep
Ballada de sardanes 
La Principal de la Bisbal

13.30 h / Des de la 
Residència Sant Josep
Tornada a l’Ajuntament

ESPAI FAMILIAR DEL 
NOU PARC CENTRAL 

 

18 i 20 h / CARPA
ESPECTACLE
En Pere de la plaça

 

19 i 21 h / ESCENARI 
ESPECTACLE
Baldin Bada 

 

20 h / ESCENARI 
ESPECTACLE
Flou Papagayo

18.30 h / Des del Fossar Xic
Postal de Gegants
La Família Robafaves i els 
Gegants Vells de Molins de Rei

19.15 h / Pati de la 
Residència Sant Josep
Concert de sardanes 
La Principal de la Bisbal

21.30 h / Des de l’Ajuntament
Ball de dracs
Drac i Dragalió de 
Mataró i Dracs de 
Sant Roc de Tarragona

22 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó
CONCERTS / MARRINXA 
TROPICAL FEST
The Tyets + Orquestra 
Mitjanit + DJ Hochi + 
DJ Nonai Sound

22 h / Parc Central
CONCERT
Alfred García 
Preu: 25 euros + despeses

23 h / Plaça de Santa Anna
BALL
Requisits de Festa Major 
La Principal de la Bisbal

2 h / Davant de l’Ajuntament
No n’hi ha prou!

Dilluns 29
12.30 h / Des de la plaça 
de Cuba amb el carrer de Cuba
Vermut de bastons
Ball de Bastons de Mataró 
i Bastoners de Mataró

18 h / Plaça de l’Ajuntament
Enfigura’t

ESPAI FAMILIAR DEL 
NOU PARC CENTRAL 

 

18 i 20 h / CARPA
ESPECTACLE
El gegant sempre té gana

 
19 i 21 h / ESCENARI 
ESPECTACLE
Chef Nature

 

22.45 h / CARPA
ESPECTACLE
Desvariacions d’Otel·lo

19.15 h / Des de davant 
de l’Ajuntament
Anem a tancar

19.30 h / Parc Central
Concert de Festa Major 
Orquestra Selvatana 

21 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó
CONCERT
La Banda de l’Agrupació 
Musical del Maresme + 
Always Drinking 
Marching Band

24 h / Espai Firal 
del Nou Parc Central
Tronada de fi de festa

0.10 h / Parc Central
BALL
Espetec final 
Orquestra Selvatana + 
Sabor de Gràcia

Tot seguit / 
Des del Parc Central 
L’Albada 
Los Labradores

19.30 h / Pati de les Caputxines
CONCERT
Coral La Nota. 
Enjoy pop music!

Dimarts 23
18 h / Biblioteca Pompeu Fabra
L’HORA DEL CONTE
Tròpic

20.30 h / Teatre Monumental
CONCERT
Orquestra de Mataró

21 h / Basílica de Santa Maria
Assaig de la Missa 
de les Santes
Donatius voluntaris

Dimecres 24
18.30 h / Des de la 
plaça de Santa Anna
Gegantada

19 h / Biblioteca Antoni Comas
L’HORA DEL CONTE
Una carretada de contes

20 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó
CONCERT
GospelSons

21 h / Platja del Callao
CINEMA
Kubo y las dos 
cuerdas mágicas

22 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó
Havaneres i rom cremat

Dijous 25
12 h / Espai Firal del 
Nou Parc Central
Esquitxada de colors

ESPAI FAMILIAR DEL 
NOU PARC CENTRAL 

18 i 20 h / CARPA
ESPECTACLE 
Rita “la Rínxols” i 
els tres ossos

 

19 i 21 h / ESCENARI 
ESPECTACLE
Three of a kind

18 h / Pati de l’antic 
Hospital de Sant Jaume i 
Santa Magdalena
CONCERT
Banda de l’Agrupació 
Musical del Maresme

resumit
Programa 19.45 h / Des de 

diversos indrets
Cap a la Crida

20 h / Ajuntament
Crida de Festa Major

23 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó
Los 40 on tour

NIT BOJA

23.30 h / 
Des de l’Ajuntament
Desvetllament bellugós

24 h / Plaça de Santa Anna
Convidada de la 
Família Robafaves
Balkan Paradise Orchestra

1.30 h / Des de l’Ajuntament  
Escapada a negra nit 

3 h / Des de l’Ajuntament 
fins al Parc Central
Pujada tabalada

3.30 h / Espai Firal 
del Nou Parc Central
La Ruixada 

Divendres 26
12 h / Pati de Les Esmandies
CONCERT VERMUT
Gabriel Amargant Trio

12 h / Pati de la 
Residència Sant Josep 
CONCERT DE BARRAM
JazzCat

14 h / 
Campanar de Santa Maria
Barram i repicada

ESPAI FAMILIAR DEL 
NOU PARC CENTRAL 

 

18 i 20 h / CARPA
ESPECTACLE 
El peix d’or

 19 i 21 h / ESCENARI  
ESPECTACLE 
Cop de Rock

 

22.45 h / CARPA 
ESPECTACLE 
Desvariacions d’Otel·lo

TARDA GUILLADA

18 h / Des de l’Ajuntament
De parranda!

18.30 h / 
Plaça de Santa Anna
Convidada de la 
Família Robafaves
The Penguins. 
Reggae per xics

20 h / Des de l’Ajuntament 
Correguspira 

21.30 h / Des de l’Ajuntament 
fins al Parc Central
Pujada tabaladeta

22 h / Espai Firal 
del Nou Parc Central
La Ruixadeta

19.30 h / 
Pati de les Caputxines
CONCERT CORAL
Cor Madrigalista de Mataró: 
La natura d’Europa 

21 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó
CONCERT
Roger Mas i la 
Cobla Sant Jordi

22 h / Plaça de la Muralla 
Ballada de sardanes 
Cobla Contemporània

22 h / Plaça de Santa Anna
CONCERTS ESCENARI MARESME
Cine Núria + The Outside 
Hours + Talcö + 
Playback Maracas

22 h / Parc Central
BALL
Revetlla de Festa Major 
Saphie Wells & The Swing Cats 
+ Fundación Tony Manero + 
Ghetto Orchestra + 
El Tornado DJ Set

Dissabte 27
7 h / Des de diversos indrets
Matinades

9 h / Basílica de Santa Maria
Toc d’ofici

9.30 h / Des de l’Ajuntament
Anada a ofici

10 h / Basílica de Santa Maria
Missa de les Santes

12 h / Carrer d’en Pujol
Ballada de sardanes 
Cobla Ciutat de Granollers

13 h / Des de la plaça 
de Santa Maria
Desfilada

18 h / Des de l’Ajuntament
La Passada

ESPAI FAMILIAR DEL 
NOU PARC CENTRAL 

 

18 i 20 h / CARPA
ESPECTACLE
Oiaraki, el castell dels ocells

 

19 i 21 h / ESCENARI 
ESPECTACLE
Conseqüències

20 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó
CONCERT
Big Band Jazz Maresme 

23 h / Passeig Marítim
Castell de focs 

6160
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Samarreta
Anticipeu-vos i compreu a través del web botiga.lessantes.cat. Podreu triar el 
producte i fer el pagament. Es generarà un full de comanda que heu de presentar 
quan vingueu a recollir la vostra compra, a partir de l’endemà d’haver-la fet.

Obertura de la botiga el dimarts 16
Del dimarts 16 al dissabte 20: de 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Del diumenge 21 al dilluns 29: de 18 a 20.30 h

Minibotiga a la plaça de Santa Anna
Del divendres 19 al dissabte 27: de 18 a 21 h. També el diumenge 21 d’11 a 15 h

La Momerota
30 euros

El Drac
30 euros

La Geganta
30 euros

En Robafaves
30 euros

Botiga
La La

La samarreta és l’element visual que més ens identifica com a se-

guidors actius de la Festa Major de Mataró. Es dissenya a partir del 

cartell, elaborat cada any per un o una artista diferent.

Des de l’any passat tot el procés de fabricació de la samarreta es 

produeix íntegrament a Mataró. Enguany això és possible gràcies a la 

implicació de l’empresa mataronina Massana, que s’ha involucrat des 

de l’inici i, juntament amb la col·laboració de Texknit i Estampados 

Jiménez, ha assumit costos de confecció i estampació.

Massana se suma així als col·laboradors de Les Santes, que contribuei-

xen a fer que la festa segueixi més viva que mai.

Glòria a les Santes!

Signatura de cartells per part de l’artista, Jaume Simon 
el dimecres 17 i el dilluns 22 de 18 a 20.30 h

Inscripcions a la Cursa Popular de Les Santes 
del dimarts 23 al divendres 26 de 18 a 20.30 h

Figures de goma

Got solidari  
de Les Santes

1 euro

CD Sons de Festa. 
Les Santes Festa Major 
de Mataró
10 euros

Bossa vermella
5 euros

Mocador de 
l’Escapada
7 euros

Barret de 
l’Escapada
11 euros

Passatge 
de Can Marfà, 1

Bossa de cotó
1 euro

Samarreta de màniga curta de dona
Talles: S, M, L, XL i XXL
10,50 euros

Samarreta de tirants infantil
Talles: 4, 6, 8, 10 i 12

8,50 euros

Samarreta de tirants adult
Talles: S, M, L i XL

10,50 euros

Samarreta de màniga 
curta infantil

Talles: 2, 4, 6, 8, 
10 i 12

8,50 euros

Samarreta de màniga 
curta adult

Talles: S, M, L, XL, 
XXL i XXXL
10,50 euros

NOVA!
La Toneta
25 euros

L’Àliga
30 euros
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Antic Hospital de 
St. Jaume i Sta. Magdalena

Basílica de Santa Maria 

Biblioteca Antoni Comas

Biblioteca Pompeu Fabra

Can Marfà Gènere de Punt. 
Museu de Mataró

Can Palauet

Carrer d’Alemanya 

Carrer d’en Pujol

Casa Coll i Regàs

Casal l’Aliança

Espai Familiar del Nou Parc Central

Espai Firal del Nou Parc Central

Foment Mataroní

Fossar Xic

La Destil·leria. Espai Cultural

Les Esmandies. Casal de Barri

Museu Arxiu de Santa Maria

Parc Central

Passeig del Callao

Passeig marítim. Escenari espigó

Pati de Can Marchal

Pati de la Residència Sant Josep

Pati de les Caputxines

Plaça de la Muralla

Plaça de Cuba

Plaça de Maria Aurèlia Capmany

Plaça de Santa Anna

Plaça de Santa Maria

Plaça del Palau

Platja del Varador

Poliesportiu Eusebi Millan 

Port de Mataró

Teatre Monumental

Direcció de Cultura
C. de Sant Josep, 9

Botiga de Les Santes
Ptge. de Can Marfà, 1

Font pública
L’aigua també fa Santes, hidrata’t!
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PLA D’EN BOET 
Poliesportiu Eusebi Millan

Cinema a la fresca

Campeones
Divendres 19 / 22 h

Ball amb 
Latin Swing
Dissabte 20 / 22 h

Espectacle infantil

Amb P de 
Pallasso
Cia Sabanni
Diumenge 21 / 20 h

VIA EUROPA 
C. d’Alemanya 
amb c. de Xipre

Cinema a la fresca

Ralph 
rompre 
Internet
Divendres 19 / 22 h

Ball amb

Tarzan 
Grup
Dissabte 20 / 22 h

Espectacle infantil 

El camàlic 
de contes
Santi Rovira
Diumenge 21 / 18 h

CAMÍ DE LA SERRA 
Plaça de Maria 
Aurèlia Capmany

Cinema a la fresca

Ant-Man y 
la Avispa
Divendres 19 / 22 h

Ball amb 

Rimel Grup 
& Jordi 
Moncayo
Dissabte 20 / 22 h

Espectacle infantil

El peix 
irisat
Tanaka Teatre
Diumenge 21 / 19 h

Les Santes als barris
El cap de setmana del 19 al 21 de juliol hi haurà una programació 
especial als barris de Pla d’en Boet, Via Europa i Camí de la Serra, 
optimitzant així la coincidència en el calendari de les festes majors 
dels barris i de Les Santes.

A la recerca 
d’una estrella
Dijous 18 / A les 18.30 h

Pati de Can Marchal
Presentació del conte que cada any 

edita Capgròs per Les Santes. Text 

d’Alba Jubany Vilert i il·lustració de 

Magori Art. Hi haurà tallers i activi-

tats per als nens i nenes.

Organitza: Capgròs Comunicació

Tast de Santes
Dissabte 20 / A les 17 h (visita + 
berenar) i  a les 20 h (visita + sopar)

Casa Coll i Regàs (c. d’Argentona, 55)

Per Festa Major us oferim una visita 

molt especial a la casa. Reviurem 

els costums de finals del segle XIX, 

sobretot la gastronomia, de la mà 

de Yunju Choi (cuinera del Celler de 

Can Roca) i de David Colom (cuiner 

i historiador). No hi faltarà un plat 

típic que es cuinava per 

Les Santes. Us ve de gust?

15 euros per persona el berenar / 30 euros 
per persona el sopar. Places limitades. Cal 
reserva prèvia a visites@casacolliregas.cat o 
bé al 682 15 67 65

Organitza: Fundació Iluro

Brindis santero
Diumenge 21 / 12 h (català) 
i 13 h (francès) Dijous 25, 
divendres 26 i diumenge 28 / 
12 h (català) Dissabte 27 / 
12 h (català) i 13 h (anglès)

Casa Coll i Regàs (c. d’Argentona, 55)

Visita guiada a la casa modernista de 

Puig i Cadafalch. Degustarem el còctel 

genuí Semproniana i galetes típiques 

de Les Santes.

7 euros per persona / gratuït menors de 14 anys
Places limitades. Cal reserva prèvia al 682 15 67 65 
o bé visites@casacolliregas.cat

Organitza: Fundació Iluro

El cel de 
Les Santes
Divendres 26 / A partir de les 22.30 h

Casal L’Aliança (c. de Bonaire, 25 àtic)

A través dels telescopis de l’entitat 

Cosmos observarem els planetes Jú-

piter i Saturn, a més d’altres objectes 

d’interès que trobem a la Via Làctia.

L’activitat es pot suspendre en cas 

de mal temps. 

Aforament limitat

Organitza: Cosmos Grup d’Astronomia de Mataró

Altres activitats de Les Santes
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C. Sant Cristòfor, 1 / Mataró
Tel 937 96 09 08

GESTORIA BARCELÓ

Lepanto, 23 • Mataró • Tel 93 796 50 00
www.finquesguillem.com · 
admin@finquesguillem.com

Organització de la festa
www.lessantes.cat 
Organització 
Totes les activitats del programa han estat organitzades per la 
Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró i la Comissió de la 
Festa Major, excepte aquelles en les quals s’indica una altra entitat 
organitzadora. 

El programa pot sotmetre’s a alguna modificació d’última hora. 
En aquest cas, es comunicarà a través dels mitjans de comunicació, el 
web www.lessantes.cat i les xarxes socials de l’Ajuntament (Facebook 
de l’Ajuntament de Mataró i Cultura Mataró i Twitter @matarocat i 
@lessantesmataro), així com el servei d’atenció ciutadana (La Riera, 
48 i tel. 010). 

Col·laboracions 
L’organització de la Festa Major 2019 agraeix totes les aportacions 
econòmiques rebudes i també les col·laboracions d’empreses, 
particulars, establiments comercials, clubs i entitats de la ciutat que 
en fan possible la realització. 

A més, dona especialment les gràcies a totes les persones que, a 
títol individual o a través d’un col·lectiu, participen desinteressada-
ment i col·laboren de manera decisiva en la difusió i la celebració 
de la festa: 

Aiguamoll Música / Alumnes de l’Aula de Teatre / Arxiu Municipal 
de Mataró / Associació Cultural Marrinxa / Ball de Bastons de 
Mataró / Ball de Diables de Mataró / Banda de l’Agrupació Musi-
cal del Maresme / Cantaires i músics de la Missa de les Santes / 
Colla Castellera Capgrossos de Mataró / Coordinadora de Colles 
Geganteres de Mataró / Cor Madrigalista de Mataró / Coral La 
Nota / Equips de Suport / Entitat Folklòrica Catalana de Mataró 
/ Escola de Dansa Asrai / Federació d’Entitats Sardanistes i de 
Dansa Tradicional Catalana de Mataró / Fundació el Maresme / 
Membres de la Comissió de la Festa Major / GospelSons / Grups 
de grallers i gralleres de Mataró / Membres de les comissions de 
Foc, del Seguici, de Comunicació i Imatge i de l’Estrena i la Pro-
clama de Festa Major / Membres de les comparses institucionals: 
Diablesses de Mataró, Momerota i Momeroteta, Drac i Dragalió, 
Família Robafaves i Nans i l’Àliga / Mestres del Gai Saber / Sala 
Cabanyes / Societat Columbòfila de Mataró / Veïns, veïnes i 
entitats que participen a les Matinades / Voluntaris i voluntàries 
de Les Santes / 

Informació de la festa 
www.lessantes.cat / www.mataro.cat 
  @lessantesmataro / @matarocat / #lessantes

 @lessantes 

  Cultura Mataró 

Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró 
C. de Sant Josep, 9. Tel. 93 758 23 61. cultura@ajmataro.cat 
Horaris d’obertura i venda d’entrades: 
de dilluns a divendres de 9 a 14 h i els dimecres de 18 a 20 h. 

La Botiga de Les Santes 
botiga.lessantes.cat 
Passatge de Can Marfà, núm. 1 
Del dimarts 16 al dissabte 20: de 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Del diumenge 21 al dilluns 29: de 18 a 20.30 h 
Feu la vostra compra en línia des del web i aneu-la a recollir l’endemà.
Minibotiga a la plaça de Santa Anna:
Del divendres 19 al dissabte 27 de 18 a 21 h. El diumenge 21 d’11 a 15 h

Oficina d’Atenció Ciutadana 
La Riera, 48 
De dilluns a dijous de 9 a 15 h. Divendres de 9 a 14 h. 

Telèfon 010 (807 11 70 10 des de fora de Mataró): de 8 a 19 h, de 
dilluns a divendres excepte festius. El preu de les trucades dependrà 
en cada cas de les tarifes estipulades per cada operador. 

Oficina de Turisme 
La Riera, 48. Tel. 93 758 26 98 
turisme@ajmataro.cat 
Horari: de dilluns a diumenge, inclosos festius, de 10 a 13 h i de 17 a 19 h 

Punt d’Informació Turística 
Centre cívic Cabot i Barba (plaça de Miquel Biada, 5)
Horari: De dilluns a diumenge de 10 a 19 h
www.visitmataro.cat 

        Mobilitat
  Descomptes al pàrquing del Nou Parc Central 

Del 26 al 29 de juliol el pàrquing ofereix descomptes del 50%. 
Podeu recollir els vals a l’Espai Familiar del Nou Parc Central
Bus urbà: www.matarobus.cat
Bus interurbà: www.moventis.es
Parades de taxis: Davant l’estació de tren / Plaça d’Espanya / 
Plaça de les Tereses / Plaça de Santa Anna

Les Santes en directe
Per Les Santes teniu una finestra digital oberta a través del 
web mataroaudiovisual.cat

Hi haurà la transmissió en directe per Mataró Televisió i 
per Mataró Ràdio de:

Diumenge 21 a les 12 h: Diada Castellera 
-Mataró Ràdio i Mataró Televisió-

Dilluns 15 i 22 a les 20 h: Especial Les Santes Esportives 
-Mataró Ràdio i Mataró Televisió-

Dimecres 24 a les 20 h: Concert de GospelSons -Mataró Ràdio: 89.3 fm-

Dimecres 24 a les 22 h: Havaneres -Mataró Ràdio: 89.3 fm-

Dijous 25 a les 20 h: La Crida -Mataró Ràdio i Mataró Televisió-

Dijous 25 a les 23.30 h: Desvetllament bellugós de la Família 
Robafaves en directe per streaming a Mataró Digital

Divendres 26 a les 12 h: Concert Vermut -Mataró Ràdio: 89.3 fm-

Divendres 26 a les 12 h: Concert Barram -Mataró Ràdio: 89.3 fm-

Divendres 26 a les 21 h: Concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi 
-Mataró Ràdio: 89.3 fm- 

Dissabte 27 a les 9.30 h: Anada a ofici -Mataró Televisió-                                          

Dissabte 27 a les 10 h: Missa de les Santes 
-Mataró Ràdio i Mataró Televisió-

Dissabte 27 a les 20 h: Concert de la Big Band Jazz Maresme 
-Mataró Ràdio: 89.3 fm-

Diumenge 28 a les 19.15 h: Concert de Sandanes -Mataró Ràdio: 89.3 fm-

Dilluns 29 a les 19.30 h: Concert de Festa Major -Mataró Ràdio: 89.3 fm-

Dilluns 29 a les 21 h: Concert de l’Agrupació Musical del Maresme i 
Always Drinking Marching Band  -Mataró Ràdio: 89.3 fm-

Del 25 al 29 a les 19 h Mataró al dia dedicat a Les Santes a través 
del canal 24 de la TDT i el web mataroaudiovisual.cat. 

Edició: Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, 2019 
Impressió: Ce.Ge. 
Correcció lingüística: Anna Cabot 
Disseny i maquetació: Jordi Gasull 
Reproducció fotogràfica del cartell: Ferran Barjuan 
DL: B-18039-2019 
© Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró 
© de les fotografies i dels textos, els seus autors 
Cap part dels programes de Les Santes podrà ser reproduïda sense 
el permís exprés de l’Ajuntament de Mataró
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Plaça Santa Anna, 13
La Riera, 50-52






