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Espectacle

Música

Foc

Tradicional

Cercavila

Activitat familiar

Exposició i +

Protegeix-te de 
la pirotècnia

Recomanem protecció auditiva

Espai reservat per a persones 
amb cadira de rodes

Servei de guardacotxets

Punt Lila *

Servei de bar

En directe per 
Mataró Audiovisual
 

* El Punt Lila és una petita oficina d’informació, 
acompanyament i assessorament per a possibles 
víctimes d’agressions sexistes
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Tornen Les Santes. Les Santes de tothom
L’any passat vam fer unes Santes excepcionals, 
adaptades a les condicions que ens permetia la 
situació pandèmica d’aquell moment. De les res-
triccions i limitacions, en va sorgir una força en-
cara més excepcional de la gent que cada any fa 
possible la nostra Festa Major. Malgrat la reducció 
d’aforament, les mascaretes i veure els espectacles 
i els actes de manera estàtica, vam poder conser-
var, entre tots, l’essència de la festa, de les compar-
ses, de l’ambient.

Vam trobar noves maneres de fer les coses, i algu-
nes les retrobem enguany, perquè de tot s’aprèn. 
Tornarem a disparar els focs des de tres punts de 

la ciutat i hi haurà dos escenaris amb una interessant programació musical als barris de 
Rocafonda i de Pla d’en Boet. També oferirem vermuts musicals a Les Esmandies, com 
ja és tradició, però també a Vista Alegre, Cirera i Via Europa. Perquè Les Santes són de 
tota la ciutadania i tots i totes fem Santes i ens mereixem viure-les per igual.

Tres anys després tornarem a tenir Les Santes de sempre. Fa mesos i mesos que es-
tem esperant aquest gran moment. Tothom té ganes de saltar i ballar al costat de les 
figures, de xalar amb el foc i aquella espurna més viva que mai, d’escoltar els concerts 
d’estils variats, de veure com els castellers toquen el cel, de participar en les activitats 
esportives, de respirar aquell ambient màgic de l’Espai Familiar... En tenim ganes. Mol-
tes ganes. Però hem de prioritzar el seny a la rauxa. Necessitem viure una festa en la 
qual ens respectem els uns als altres, en què la nostra felicitat no afecti ni molesti qui 
tenim al costat. Treballem en diverses campanyes de seguretat, de civisme, de respecte 
amb perspectiva de gènere per evitar agressions sexistes. Posarem tots els recursos 
perquè tinguem unes Santes segures i sense incidents, però el respecte comença amb 
l’actitud de cadascú. Suma’t a la festa segura!

Gaudim junts de Les Santes, però fem-ho amb seny i consideració.

Només em queda felicitar tota la gent que amb el seu granet de sorra fa possible la 
nostra Festa Major.

Glòria a les Santes!

DAVID BOTE PAZ
ALCALDE DE MATARÓ
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El cartell de Les Santes
El cartell de Les Santes és obra de 
l’artista Sit Cantallops.

Amb aquest cartell, l’autora ha volgut 
reflectir el sentiment de festa a tota 
la ciutat que recuperarem aquest any. 

L’element central del cartell són les 
dues figures femenines. És una in-
terpretació de com serien les santes 
Juliana i Semproniana ara, dones jo-
ves, naturals, amb actitud de gaudir 
de la festa i de la ciutat, del seu mar, 
del seu sol... Al cartell també hi ha, 
de manera dispersa, tots els mem-
bres de les comparses institucionals. 
Durant Les Santes, les figures contri-
bueixen a dotar de vida els carrers i 
les places. A la llegenda del cartell ha 
utilitzat els colors de Mataró, el blau i 
el vermell de la bandera oficial.

Les Santes ocupen i omplen la ciutat, com la gent omple els carrers durant els 
dies de Festa Major. Les Santes tenen una funció integradora de ciutat, són dies 
en què tots ens fem Mataró més nostra que mai.

L’artista viu a Mataró i té molts vin-
cles professionals i personals amb la 
ciutat, on ha participat en diverses 

mostres i projectes artístics. Va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barce-
lona i es va especialitzar en dibuix. També va estudiar il·lustració. Actualment, 
treballa de tatuadora a l’estudi Asimetric Gallery.

Paral·lelament al món del tatuatge, l’artista es manté activa en entorns relacio-
nats amb la creativitat del dibuix i la il·lustració, i gran part de la seva obra es 
plasma en escenes i paisatges costumistes o bé onírics.

Podeu seguir la seva obra al perfil d’Instagram @sitcantallops.

L’exposició de Les Santes 
Jocs quadrats
Pierre Radisic va fotografiar una Festa Major excepcional, la del 2021, amb 
restriccions a causa de la Covid-19. El resultat és una exposició radicalment 
diferent, amb un plantejament conceptual d’alguns elements que per al fotò-
graf defineixen la festa: la Barram, els Gegants i els Nans.

Hi trobarem fotografies i vídeos que mostren el seu punt de vista, original i 
emocional. L’obra de Radisic es defineix pels jocs geomètrics i una proposta 
estètica que no mostra, sinó que més aviat suggereix.

Us convidem a sentir Les Santes d’una manera diferent, de manera minima-
lista, sense imatges descriptives de la festa, sota una mirada basada en una 
forma geomètrica pura: el quadrat.

El fotògraf viu i treballla a Mataró. Va 
estudiar fotografia a l’École Supérieure 

des Arts Visuels de La Cambre de Brussel·les, i va guanyar el Premi Nacional 
de Fotografia de Bèlgica l’any 1982. Habitualment treballa en sèries sobre un 
tema en concret. Podeu conèixer més sobre l’obra del fotògraf al seu web 
www.pierreradisic.com i als seus perfils d’Instagram i Facebook.
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De l’1 de juliol 
al 4 de setembre
La Presó - M|A|C 
(La Riera, 117)

Horaris:
De dimarts a divendres 
de 18 a 20 h

Dissabtes d’11 a 14 h i 
de 17 a 20 h

Diumenges d’11 a 14 h

Tancat els dilluns i els dies 
27 i 28 de juliol i 15 d’agost



Proclama de 
Festa Major

 

Tot seguit / Des de l’Ajuntament
 

A continuació, l’alcalde de Mataró 
farà l’encàrrec oficial a l’Herald 
perquè proclami per carrers i places 
que, a Mataró, la festa és a tocar! 
L’acompanyaran les Trampes i els 
Flabiolaires. Al llarg del recorregut, 
l’Herald anirà fent parada i farà la 
proclama a diversos indrets del cen-
tre històric de Mataró.
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19
DIMARTS

L’ESTRENA 

Acte 
institucional

 

18 h / Saló de Sessions 
de l’Ajuntament

 

Aquest any se’n compleix 250 de 
l’arribada de les relíquies de les 
Santes a Mataró. Aprofitem aquesta 
efemèride per convidar la doctora 
en història de l’art Maria Garganté 
Llanes perquè participi en la part 
institucional del primer acte de la 
Festa Major. Símbol, prestigi i devo-
ció: el “desvetllament” de les Santes 
en el context del barroc català és el 
títol de la dissertació sobre el vessat 
patrimonial, artístic i religiós de les 
santes patrones de la ciutat, santa 
Juliana i santa Semproniana.

Per a més informació de l’arribada de les 
relíquies de les Santes, consulteu la pàgina 
47 del programa.

Contes en clau de sol

Dijous 14 / 19 h
Plaça de l’Ajuntament, 
davant de la Biblioteca 
Popular (c. d’en Palau, 18)

Conte ple de música i sorpreses a 
càrrrec de Jordi Tonietti.
Organitza: Biblioteques de Mataró

Tast de Santeres
Dissabtes 16, 23 i 30 / 18 h
Diumenge 17 / 12 h
Casa Coll i Regàs 
(c. d’Argentona, 55)
Per Festa Major us oferim visita 
guiada a la casa amb degustació.
9 euros 
Cal reserva prèvia al 682 15 67 65
Organitza: Fundació Iluro

L’Ignasi i les 
Santes silencioses

Dijous 21 / 19 h
Pati de Can Marchal
Presentació del conte editat 
per Capgròs, creació de Pau 
Montserrat amb il·lustracions 
de Beni Dosrius. 
Organitza: Capgròs Comunicació. 
Col·labora: Buc de Llibres

Festival Nosaltres 
Maria La Blanco + 
Ángel Espartero
Dijous 21 / 21 h
Pati de Can Marchal
5 / 10 / 15 euros
Organitzen: Clack Audiovisual i 
Ajuntament de Mataró

Petons per Les Santes

Dissabte 23 i diumenge 24 / De 
10.30 a 13.30 h i de 17 a 21 h
Foment Mataroní (c. Nou, 11)
Un any més, si veniu i us feu un 
petó, el fotògraf professional Enric 
Lucena ho immortalitzarà i us 
regalarà la fotografia digital.
Organitza: Enric Lucena. Col·laboren: 
Foment Mataroní i Ajuntament de Mataró

Festival Nosaltres 
Vespre de monòlegs
Pol Mallafré + Irene Minovas 
+ Marc Llinàs + Marta Bosch 
+ DJ Dluiset
Dijous 28 / 21 h
Pati de Can Marchal
5 / 10 euros
Organitzen: Clack Audiovisual i 
Ajuntament de Mataró

El cel de Les Santes
Oh, Saturn! 
Per fi ens retrobem!

Dijous 28 / 
A partir de les 22.30 h
Casal L’Aliança 
(c. de Bonaire, 25, àtic)
Observació astronòmica de 
Saturn i la Via Làctia.
L’activitat es pot suspendre en cas 
de mal temps. Aforament limitat
Organitza: COSMOS. 
Grup d’Astronomia de Mataró

EXPOSICIONS

Mostra de gegants 
i figures festives 
de Mataró
De l’11 al 22 de juliol (16 i 17 
tancat) / De 18 a 20 h
Les Esmandies. Casal de Barri 
(ronda de Leopoldo O’Donnell, 94)
Mostra de figures d’entitats, 
escoles i associacions. Al pati hi 
haurà activitats cada dia a partir 
de les 18 h. També podeu reservar 
una visita guiada per a grups al 
tel. 93 757 88 57.
Organitzen: Comissió de la Mostra de 
Gegants i AV Peramàs-Esmandies. 
Col·labora: Ajuntament de Mataró

Seny i rauxa a
Les Santes
Del 9 de juliol al 14 de setembre
La Destil·leria Espai Cultural 
(camí Ral, 282-284). Dl de 17 a 20 h. 
De dt a dv de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. 
Ds de 10 a 13 h i de 18 a 20 h. 
Agost tancat.
Projecte expositiu vinculat a  
la Festa Major de Mataró. 
Organitza: La Destil·leria Espai Cultural

Els nans de l’any 
de la picor
100 anys d’en Patufet i 
els Macers de Mataró

Del 22 de juliol al 10 de setembre
Can Serra Història de la Ciutat. 
Museu de Mataró (El Carreró, 17)
De dt a dv de 17 a 20 h. Ds d’11 a 
14 h i de 17 a 20 h. Dg d’11 a 14 h. 
Dilluns i festius tancat.
Mostra de vestimenta i algun cap 
antic dels nans centenaris de 
Mataró que es conserven al Museu.
Organitzen: Colla dels Gegants i Nans de 
Mataró i Ajuntament de Mataró

A més a més, aquests dies no us perdeu...
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L’HORA DEL CONTE 
DE LES SANTES 

Fem màgia
 

18 h / Biblioteca Pompeu Fabra
 

Espectacle ple de màgia, humor i 
circ. Un mag i el seu ajudant creen 
situacions còmiques i divertides a 
través de jocs i acudits. Veurem com 
l’ajudant se’n surt millor fent màgia 
que no pas ell. Potser necessitarà la 
complicitat d’alguns de nosaltres!
A càrrec de la companyia Veus-Veus.

        

Toc de 
novena

 

19.15 h / Basílica de Santa Maria
 

En temps de mantenir distàncies i 
poca comunicació, les campanes no 
han emmudit i han continuat alçant 
la veu per recordar-nos, amb els seus 
tocs, les festivitats que va marcant 
el calendari religiós. A partir d’avui, 
i aproximadament a aquesta hora, 
les sentirem durant set dies fins a 
la celebració del dia de les Santes, 
patrones de la ciutat.

  

20
DIMECRES
L’HORA DEL CONTE 
DE LES SANTES 

El globus 
vermell

 

19 h / Biblioteca Antoni Comas
 

Sabem del cert què és imaginari i què 
és real? En aquest espectacle en des-
cobrirem una mica l’entrellat. Sense 
mots, amb molt d’humor i d’amor, co-
neixerem la Mô. Ella es desperta amb 
alegria un bon dia i un amic inesperat 
pica a la porta de casa seva. És de ve-
ritat o bé és un desig somiat? A càrrec 
de Mô Clown Cia.
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CONCERT

Ignorantes + 
DJ Lin

 

23 h / Plaça de Santa Anna
 

Tornem amb més música per endinsar-
nos en la primera nit llarga de la Festa 
Major. Ho farem amb Ignorantes, 
una banda formada al Maresme amb 
l’objectiu clar de revolucionar el 
públic des del primer moment que 
entren en escena. La idea principal 
és fer ballar tothom, amb estils musi-
cals diversos com el reggae, el latin, 

el rock, el trap, el punk o l’ska, entre 
d’altres. No hi falta el punt d’humor 
que tant els caracteritza, amb lletres 
carregades de crítica i paròdia. Tot 
això, sumat a la seva imatge despreo-
cupada, divertida i esbojarrada, porta 
la banda a connectar ràpidament amb 
el públic amb ganes de festa. Acaba-
rem la nit amb DJ Lin que ens farà 
ballar tant amb temes actuals com 
amb èxits de tota la vida.
Organitza: Colla Castellera Capgrossos de Mataró
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22
DIVENDRES
CONCERT FAMILIAR

Ignorantes 
+ Big Heads

 

18.30 h / Plaça de Santa Anna
 

Dia d’assaig general per a la nostra 
colla castellera. Ens animen a escalfar 
la plaça tarda, vespre i nit. Comencem 
amb un concert ben especial per 
gaudir de la música i el ball en família. 
El grup Ignorantes estrena concert 
dirigit als nens i nenes, i de segur que 
ens ho passarem molt bé!
A continuació gaudirem de l’actuació 
del grup de hip-hop Big Heads de 
l’escola de dansa urbana La Nave 
Dance Studio. El grup de 32 balla-

rins d’entre 8 i 28 anys ha guanyat 
recentment el campionat estatal Hip 
Hop International HHI Spain, amb 
una peça que denuncia el racisme i 
l’esclavitud. Ara es preparen per com-
petir al mundial dels Estats Units, a 
Arizona, d’aquí a poques setmanes.
Organitza: Colla Castellera Capgrossos de Mataró

           

Assaig de 
la Colla 
Castellera 
Capgrossos 
de Mataró

 

20 h / Plaça de Santa Anna

Els castellers de la ciutat tenen ganes 
de la gran diada de diumenge i pre-
paren els seus millors castells in situ, 
a la plaça de Santa Anna. Conviden 
tothom que vulgui a sumar-se a 
l’assaig i animar en la preparació de 
grans reptes de vuit i nou pisos. Des-
prés de tant de temps, avui és un bon 
moment per mostrar que som una 
ciutat que fa pinya!
Organitza: Colla Castellera Capgrossos de Mataró
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23
DISSABTE

DISSANTES 
 

Passeig marítim. Al costat 
del Centre Natació Mataró

 

Torna la festa solidària més 
gran i participada de la ciutat. 
Hi haurà activitats i festa per a 
totes les edats, una iniciativa de 
la Fundació el Maresme que con-
tinua així promovent la inclusió 
social, en aquest cas compartint 
els dies de Les Santes que tots 
vivim intensament. Col·labora 
amb la fundació a través del 
marxandatge, consumint a les 
barres o bé quedant-te a sopar  
a la platja... Ve de gust, oi?

Jocs 
d’en Santi

 

17.30 h 
 

Tarda d’activitats i jocs infantils per 
gaudir en família. Tallers, reptes 
i contes especialment creats per 
experimentar diverses realitats de 
persones com tu i jo.

 

Flashmob 
Dissantes

 

20.30 h 
 

Recuperem un dels moments més 
emocionants de Les Santes. Amb 
la flashmob, cada any demostrem 
que compartim valors, espais, ciutat 
i festa. Cantem i ballem junts la 
cançó de les Dissantes Jo soc com 
tu, aquest any del grup mataroní de 
moda: The Tyets. Som-hi!

      

CONCERTS DISSANTES

Cine Nuria + The Tyets 
+ Lágrimas de Sangre 
+ Angangas

 

A partir de les 21 h 
 

Música fins ben entrada la nit. Començarem amb el pop fresc amb pinzellades 
d’electrònica del duet Cine Nuria. The Tyets agafaran el relleu per anar fent pujar 
el to de la nit. El seu trapeton —mescla de trap, reggaeton i ritmes llatins— ha tras-
passat fronteres i el grup porta el seu segell musical mataroní arreu del territori. El 
conjunt Lágrimas de Sangre cremarà la platja amb el seu rap combatiu amb tocs 
de hip-hop, rock i reggae. El seu directe és ple d’energia i la festa està assegurada. 
Tancarem la nit i les Dissantes d’enguany amb el grup Angangas i les seves ver-
sions musicals de cançons dels 80 fins a l’actualitat.
Organitzen: Fundació el Maresme i Ajuntament de Mataró 
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The Tyets

AngangasLágrimas de Sangre

Cine Nuria



En Patufet 
i els Macers 
celebren 100 
anys a Mataró

 

18 h / Plaça de Santa Anna
 

Atenció! Estem de celebració! No us ho 
creureu, però ara fa cent anys que en 
Patufet arribava en tren a Mataró, i per 
quedar-s’hi! Avui celebrarem el centena-
ri d’un dels nans més estimats de la ciu-
tat. Però no és l’únic, els Macers —tant 
el Seriós com el Rialler— també celebren 
els cent anys de vida. Veniu i ajudeu-nos 
a preparar-los una festa d’aniversari 
inoblidable! Ho celebrarem amb la mú-
sica i show del grup d’animació infantil 
Ambauka, amb el seu espectacle De 
cap per avall, una combinació divertida 
de músiques populars i modernes.

               

Jo vos contaré rondalles,
que so aprés d’un vell gegant,
que a voltes us farán riure,
i altres vos enternirán.

I educaré amb gelosia,
vostre cor i vostre esprit.
Salut amics, el món és nostre.
Avant, de cara a l’Infinit.

Del 22 de juliol al 10 de setembre 
a Can Serra Història de la Ciutat 
del Museu de Mataró podeu visitar 
l’exposició Els nans de l’any de la 
picor, sobre nans i vestimenta  
antiga que s’hi conserva.

L’Àliga de 
Mataró fa 
35 anys

 

20 h / Des de l’Ajuntament
 

Continuem la tarda amb celebra-
cions. Aquest 2022 l’Àliga de Mataró 
fa 35 anys i ha convidat l’Àliga de 
Sabadell, l’Àliga de Reus i l’Àliga 
de Barcelona per fer una cercavila 
conjunta pel centre històric de Mata-
ró. A l’Ajuntament hi haurà els actes 
protocol·laris que els pertoca, com a 
representants de cada ciutat, i faran 
els seus balls majestuosos.

           

Recorregut: La Riera amunt, c. Nou, 
c. de Santa Maria, c. de la Beata 
Maria, c. de Magí de Vilallonga,  
c. de Na Pau, plaça Xica, c. d’en Pujol 
i La Riera amunt fins a l’Ajuntament.

Centenari d’en Patufet 
i els Macers
L’any 1922 la comparsa dels Nans de 
Mataró estava formada per només 
sis membres. El 25 de juliol hi va 
haver una gran celebració per rebre 
en Patufet, que va arribar en el tren 
de les sis de la tarda a la ciutat. El 
van rebre les autoritats, la Banda 
Municipal, els Gegants, els Nans i dos 
nous nans que s’incorporaven també 
a la comparsa, els Porrers, que ara 
coneixem com a Macer Seriós i Macer 
Rialler. En Patufet pujà dalt d’un auto 
i va fer el recorregut acompanyat de 
la mainada i les marxes de la Banda 
fins a l’Ajuntament. En Patufet sortí al 
balcó i recità el seu discurs:

Salut amics, entre vosaltres
per sempre més ja’m tindreu;
l’amistat des d’ara us brindo
i no us en penediriu.

35 anys de l‘Àliga 
Els primers documents que acrediten 
l’existència d’una Àliga a Mataró són 
de l’any 1601. Era l’època d’esplendor 
de l’àliga com a entremès en la 
societat del moment, i en conserva 
el caràcter protocol·lari i partici-
patiu als esdeveniments de ciutat 
amb component religiós. L’any 1799 
és la primera vegada que la figura 
assisteix a la processó del 27 de 
juliol dedicada a les santes Juliana i 
Semproniana. Després hi ha un llarg 
període en què no en sabem res, i és 
el 25 de juliol de 1987 quan l’Àliga 
es reincorpora al panorama festiu 
de la ciutat. Participa en els actes 
solemnes en què també assisteix el 
consistori. Té un tarannà distingit i 
un dels moments més importants és 
quan balla davant les relíquies de les 
Santes a la porta de la basílica, el 27 
de juliol, després de l’ofici. El grup de 
músics que l’acompanyen són els Mi-
nistrils, i la música central de l’Àliga 
és una peça procedent de l’arxiu de 
l’Abadia de Montserrat.
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Primers anys  
d’en Patufet i els 
Macers amb la 
Família Robafaves 
(1935)

Foto: Santiago 
Carreras Oliver.

Museu Arxiu de 
Santa Maria. 

Col·lecció  
Francesc Enrich  
i Regàs.

Presentació de l’Àliga (1987)
Foto: Antoni MC Canal
Arxiu Municipal de Mataró. Fons Mataró Escrit.



Diada castellera 
 

12 h / Plaça de Santa Anna
 

Tres anys després viurem, per fi, l’ambient a la plaça el dia de la diada castellera 
més important de l’any. La Colla Castellera Capgrossos de Mataró vol fer l’aleta als 
millors castells a la seva ciutat, i compartir el triomf col·lectiu de celebrar una gran 
diada amb els seus amics: els Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa.
Organitzen: Ajuntament de Mataró i Colla Castellera Capgrossos de Mataró

        

24
DIUMENGE
Travessa 
nedant al port

 

A partir de les 9.15 h 
/ Port de Mataró 

 

9.15 h: Cursa de 1.000 m des de 
la platja de Pequín 

10 h: Cursa de 500 m des del Moll 
de Contradic (Port de Mataró)

Inscripció gratuïta al web 
www.lessantes.cat fins al 21 de juliol. 

Organitza: Servei d’Esports de l’Ajuntament 
de Mataró. Col·laboren: Port de Mataró, 
Decathlon, Voluntaris per al Futur, SPAS i 
Diputació de Barcelona

18 / DISSABTE 23 / DIUMENGE 24 / Les Santes 2022

CONCERT

Cançó d’amor 
i de guerra

 

20 h / Teatre Monumental
 

Aquest any l’Orquestra de Mataró 
i el Cor Madrigalista de Mataró 
s’han posat d’acord i la seva actua-
ció per Les Santes serà conjunta i 
d’una manera molt especial: amb la 
interpretació musical i vocal d’una 
de les sarsueles més conegudes, 
que han adaptat en versió concert. 
L’argument triangula entre les dificul-
tats d’una història d’amor entre dos 
joves, les conspiracions i emocions 
polítiques i familiars i el context de la 
Revolució Francesa. A la part coral, 
tindrem la participació inestimable 
de la Coral l’Amarant de Bigues i 
el Cor Americantus de La Garriga. 
La direcció anirà a càrrec de 
Clàudia Dubé.

Entrada amb invitació que podeu reservar 
a www.culturamataro.cat/entrades, a les 
oficines de Cultura (c. de Sant Josep, 9, de 
dilluns a divendres de 9 a 14 h) o bé des 
d’una hora abans a la taquilla del teatre.
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Gegantada
 

18 h / Des de la plaça 
de Santa Anna

 

Mataró és una ciutat gegantera. Ho 
demostren les desenes de gegants, 
gegantes i capgrossos de les escoles, 
associacions i entitats que hi ha a 
Mataró. Avui és dia de trobada, de 
germanor, i recuperem la multitu-
dinària cercavila de gegants que es 
trobaran a la plaça de Santa Anna, 
recolliran la Família Robafaves a casa 
seva —a l’Ajuntament— i pujaran tots 
junts fins a la plaça de la Brisa on 
faran els balls finals. 

Recorregut: La Riera amunt, c. Nou, 
pl. de Santa Maria, c. de Sant Fran-
cesc d’Assís, c. del Portal de Valldeix, 
c. de les Monges, c. de Josep Anselm 
Clavé i pl. de la Brisa.

Organitzen: Coordinadora de Colles Gegante-
res de Mataró i Ajuntament de Mataró 

           

CONCERT

Coral 
La Nota. 
A ritme de 
musicals

 

19.30 h / Església de Sant Josep
 

La coral formada per una trentena de 
cantaires i amb vint anys de trajec-
tòria torna per Les Santes amb més 
ganes que mai. Ens oferirà un concert 
a base de músiques de pel·lícules i de 
musicals, incorporant també alguns 
èxits de la música pop, rock i soul.  
La coral està dirigida per Gabriel  
Miralles, amb Anna Puig al piano.

 

L’Encesa 
 

20 h / Des de davant 
de l’Ajuntament

 

Mataró té ganes de foc! Els primers a 
cremar la ciutat seran els membres del 
Ball de Diables de Mataró, que després 
del seu ball parlat encendran la ciutat en 
el seu recorregut de foc i ball amb el  
Basilisc. Els acompanyaran els seus 
convidats: les figures i comparses que 
formen part del Seguici Festiu de la 
Vila de Gràcia, una festa tradicional con-
servada des de fa 200 anys a Barcelona. 

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

Banda de l’Agrupació 
Musical del Maresme

 

18 h / Pati de la Residència Sant Josep 
 

Aquest any el concert tradicional de la Banda canvia d’ubicació. L’amenaça 
del virus de la Covid-19 encara és ben viva, i cal protegir alguns espais com 
ara l’antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena. Celebrarem, doncs,  
el concert al pati de la Residència Sant Josep, amb més espai i distància.  
La música de la Banda és la música que sempre ens acompanya per la Festa 
Major. Avui és el seu moment en solitari, i gaudirem del repertori que li és 
propi, ple de pasdobles, música tradicional i també música especialment 
creada per a banda, sota la direcció de Pere Bono. 
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CONCERT DE GÒSPEL

GospelSons
 

20 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó (al costat 
del Centre Natació Mataró)

 

La formació de gòspel mataronina 
torna exultant per Les Santes, 
amb moltes ganes de compartir 
energia positiva a través de les 
cançons escollides expressament 
per a l’ocasió. Una festa musical 
vora el mar que aquest any diri-
geix el fundador de GospelSons, 
Ramon Escalé.

       

Havaneres i 
rom cremat

 

22 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó (al costat 
del Centre Natació Mataró)

 

La nit del 24 de juliol és la vigília 
d’una celebració imminent. És nit de 
retrobaments al passeig marítim, de 
converses vora el mar i de melodies 
dolces. La música de les havane-
res anirà a càrrec de la formació 
premianenca Barca de Mitjana i el 
quartet Son de l’Havana. No hi fal-
tarà el ritual de la cremada del rom 
i adquirir el got de cremat d’aquest 
any per a la col·lecció.
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ESPECTACLE

La Nave 
Dance Studio

 

19 h / Escenari de l’Espai 
Familiar del Nou Parc Central

 

Gaudirem del millor hip-hop a l’Espai 
Familiar! Diverses companyies resi-
dents a l’escola de dansa La Nave 
oferiran una mostra de peces curtes 
de danses urbanes. A continuació 
representaran un fragment de la peça 
Una tarda a la red carpet, un espec-
tacle de dansa amb molt d’humor i 
bon rotllo. Finalment actuarà el grup 
Big Heads, la formació campiona 
d’Espanya de hip-hop i que aviat 
competirà al mundial que se celebra a 
Arizona, als Estats Units.

    

FESTA D’INAUGURACIÓ 
DE L’ESPAI FAMILIAR

Esquitxada 
de colors

 

18 h / Espai Firal del 
Nou Parc Central 

 

Aquest any l’Esquitxada serà una 
gran festa d’inauguració de l’Espai 
Familiar! Prepareu-vos bé per 
remullar-vos i jugar amb el vostre 
color tot seguint les indicacions d’en 
Pep Callau i els Pepsicolen. Festa, 
aigua i diversió!

  

ESPAI FAMILIAR
Des d’avui i fins al dia 29, cada tarda trobareu un espai ideal per compartir en 
família. Hi haurà una zona de jocs gegants que aniran variant cada dia, un espai 
per dibuixar i pintar les vostres Santes i els seus protagonistes, l’espai de con-
tes de les Biblioteques de Mataró amb tastet inclòs de l’Empedrat de contes, un 
espai de jocs de taula i un parell d’espectacles diaris: un a la carpa que troba-
reu al parc i un altre més infantil a l’escenari cap al vespre, quan minvi la calor.  
Veniu a l’Espai Familiar, un lloc per a tothom!
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De 18.30 a 20.30 h: 
Espai de jocs de taula organitzat per 
l’Associació Catalana de Jocs de Taula

A les 18.15 i 20.15 h: 
Tastet de l’Empedrat de contes 
de les Biblioteques de Mataró amb 
Marta Catalan

          

Cap a la Crida
 

19.45 h / Des de diversos indrets
 

Tothom està a punt! Per fi ha arribat 
un dels moments més emocionants 
de la festa, el seu inici. I els moments 
previs són tan dolços i intensos com 
la celebració en si. Al senyal acústic 
del coet volador, les comparses 
mataronines, expectants en diversos 
indrets del centre històric, iniciaran 
el camí cap a l’Ajuntament. Ens 
acompanyeu en l’aventura que estem 
a punt de començar? 
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ESPECTACLE

Somnis 
de sorra 

 

21 h / Carpa de l’Espai Familiar 
del Nou Parc Central

 

Espectacle multidisciplinari que es 
basa en l’art efímer del dibuix amb 
sorra. També hi trobarem circ, músi-
ca en directe i titelles de gran format. 
Només amb les mans i sorra sobre 
un vidre es crearan històries emocio-
nants i viatjarem per diferents llocs 
del món. A càrrec de la companyia 
establerta a Mataró Ytuquepintas.

      

A més a més, a l’Espai Familiar

De 18 a 21 h: 
Espai de jocs gegants a càrrec de 
Pinxo Carbassó

Racó de contes de les Biblioteques 
de Mataró

Espai de dibuix i pintura amb alum-
nes de l’Aula de Teatre

Amb les comparses i la gent aplega-
da davant de l’Ajuntament, l’alcalde 
farà el seu parlament i convidarà 
la ciutadania a viure i compatir Les 
Santes, la nostra Festa Major. Un 
esclat de pirotècnia i tot seguit serà 
el moment que tots portem esperant 
fa gairebé tres anys: els balls i les 
dormides de totes les comparses 
mataronines!

La Rumbeta dels Nans Nous, els Balls 
dels Nans, el Salt de les Diablesses, 
el Ball de la Momeroteta, el Ball de 
la Momerota, el Ball del Dragalió, el 
Ball del Drac, el Ball de l’Àliga i, final-

ment, la Família Robafaves: el Ball 
de Petits, el Ball de Quatre, el Ball de 
Grossos i els Balls d’en Robafaves.

Acompanyarà les comparses, com 
sempre, la Banda de l’Agrupació  
Musical del Maresme. Visca la  
música, els balls, el foc, la cultura 
popular i Mataró!

L’acte es podrà seguir en directe a 
través de tvmataró i també en una 
pantalla gegant ubicada a la plaça  
de l’Ajuntament.

          

Crida de Festa Major
 

20 h / Ajuntament
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Assaig de 
la Missa de 
les Santes

 

20.30 h / Basílica de Santa Maria
 

Assaig general previ de la Missa de 
Glòria de mossèn Manuel Blanch, 
sota la direcció de la mestra Clàudia 
Dubé Oranías. Els cantaires, músics 
i solistes faran la interpretació 
completa de la Missa a la basílica. 
Els solistes d’enguany són: Marga 
Cloquell (soprano), Marisa Martins  
(mezzosoprano), Alberto Canet (te-
nor) i Toni Marsol (baríton).

Entrada lliure. Per ajudar l’organització 
de la representació musical de la Missa 
de Glòria es recolliran donatius volunta-
ris a l’entrada de la basílica.

Organitza: Administració de Les Santes

       

Show de 
Freestyle

 

21 h / Espai Rocafonda (esplana-
da de l’Institut Les Cinc Sénies)

 

Coneixeu les anomenades batalles 
de rap? Els millors rapers del Mares-
me (i algun de més enllà) aniran ac-
tuant en diversos escenaris de Les 
Santes. Diàlegs improvisats a base 
de rimes sobre temes quotidians 
i vivències del carrer. A càrrec de 
Street FreeStyle League.

Amb la participació de: ERG de 
Mataró, Doble M de Premià de Mar, 
GT de Premià de Mar i Akilon de 
Vilassar de Mar.

Dins del projecte 0830X Energia Urbana, 
projecte impulsat pel Servei d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Mataró

                

CONCERT

Pelat i Pelut
 

22 h / Espai Rocafonda 
(esplanada de l’Institut 
Les Cinc Sénies)

 

L’any passat esperàvem que el grup 
ens presentés el seu disc, però no 
va poder ser. Ara sí, els tindrem 
aquí, amb la seva música rumbera i 
molt més. El grup ens transmetrà el 
seu optimisme i alegria amb les se-
ves cançons. Les lletres arrencaran 
més d’un somriure i la música, fruit 
de la fusió de ritmes mediterranis, 
farà ballar tothom.

                

CONCERT

Big Band 
Jazz 
Maresme

 

22 h / Espai Pla d’en Boet 
(al costat del jaciment 
de Torre Llauder) 

 

La Big Band no falta a la cita anual 
de Les Santes i per avui ha preparat 
una nit musical molt especial. Gaudi-
rem d’un repertori ple de swing amb 
la col·laboració de la veu fantàstica 
de Juanma Sánchez, un músic i 
compositor molt versàtil. També 
podrem ballar juntament amb una 
parella de professionals de l’escola 
SwingMaresme. Una nit única a 
ritme de swing!
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Festa a la platja
 

23 h / Passeig marítim
 

Nit de festa musical a la platja! DJ Amoros farà una selecció de la millor 
música comercial i urbana. L’acompanyarà Mon DJ, un professional de la 
música que col·labora amb les discoteques més importants de dins i fora del 
país. Serà un espectacle musical amb efectes lluminosos i moltes sorpreses... 
amb gresca assegurada!

                 

Desvetllament bellugós
 

23.30 h / Des de l’Ajuntament
 

La família més estimada pels mataronins i mataronines sortirà de 
l’Ajuntament i a dos quarts de dotze en punt baixarà La Riera ballant el 
Bequetero i comptant fins a quinze amb tothom. Són moments únics, 
que defineixen Mataró i la seva gent: tots a l’una, amb alegria i devoció 
pels nostres gegants, el nostre himne i la nostra ciutat!
Al costat de la Família Robafaves tindrem la magnífica companyia mu-
sical de la Banda de l’Agrupació Musical del Maresme. 
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Per garantir el bon funcionament de la nit, 
hi haurà un dispositiu de control d’accés a 
la zona del Desvetllament bellugós. No s’hi 
podrà accedir amb vidre ni objectes que 
es puguin considerar perillosos en actes 
multitudinaris. 

Nit boja, nit de rauxa però també nit 
de seny. Si beus, fes-ho amb moderació; 
respecta en tot moment les figures i segueix 
les indicacions dels responsables dels actes. 
Protegeix-te bé de la pirotècnia (roba còmo-
da i de cotó i protecció auditiva). Si tens cap 
problema o bé presencies alguna situació 
d’abús o delictiva, truca al 112.

Nit 
boja
Després de temps complicats 
avui sí que és el dia, avui ens 
podrem permetre embogir del 
tot. Seran sis hores d’activitat 
continuada amb el millor de cada 
casa: gegants, música, foc i aigua 
a dojo. Qui s’hi pot resistir? 



Convidada 
de la Família 
Robafaves

 

24 h / Plaça de Santa Anna
 

Just a mitjanit la Família Robafaves 
acabarà de ballar. Tindrem una hora 
de bona música i ball amb El Pony 
Pisador, mentre aprofitem per 
refrescar-nos i cercar amics i cone-
guts. El grup aportarà bon humor i 
serà una oportunitat per conèixer 
el que és gairebé un gènere musical 
propi: música tradicional marinera, 
però amb referències pop i friquis, 
ritmes folk que agraden els joves. 
Tota una proposta imprevisible que 
triomfa allà on va! 

     

Pujada 
tabalada

 

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

 

Per seguir la nit, un cop acabada 
l’Escapada, ens haurem de desplaçar 
cap al Nou Parc Central. I perquè 
el ritme no baixi, ho farem amb la 
percussió dels músics de les nostres 
comparses, seguirem ballant i amb  
el batec del cor accelerat tot pujant  
La Riera fins arribar al nostre destí. 

          

Escapada 
a negra nit 

 

1.30 h / Des de l’Ajuntament  
 

Si necessiteu un bany de foc i piro-
tècnia, aquest és el vostre acte. Ens 
retrobarem amb la Momerota, el 
Drac i les Diablesses amb ganes de 
cremar-ho tot i celebrar amb tothom 
que és Festa Major, i que en podem 
gaudir com cal i com sabem. Tindrem 
bona companyia vinguda d’arreu de 
Catalunya: els Diables de La Llàntia, 
els Diables del Clot de Barcelona, 
els Diables de l’Onyar, la Cabrònica 
del Nord, el Batraci de Teià, el Drac 
de Sant Pere de Ribes i Lo Carranco 
Bilandó de Cervera. 

                  

La Ruixada 
 

Tot seguit / Espai Firal del 
Nou Parc Central

 

Moment d’èxtasi col·lectiu amb 
la mescla de música i aigua! 
Acabarem la nit intercalant música 
enllaunada i música en directe 
fins que el sol ens saludi, a càrrec 
d’Armin Tamzarian, un grup de 
rock sorgit del Maresme.
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CONCERT VERMUT

Bóssalo
 

12 h / Pati de Les Esmandies
 

El concert vermut tradicional de Les 
Santes ens porta aquest any un trio 
de bossa nova que versiona cançons 
dels autors i autores més emble-
màtics del Brasil, tot i que també 
tenen temes propis en català. Farem 
un viatge per la cultura brasilera a 
través de la música acústica i amb 
sons elèctrics i sorprenents.
Col·labora: Casa de la Música de Mataró

      

26 
DIMARTS
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Concert 
de Barram

 

12 h / Pati de la 
Residència Sant Josep 

 

Cati Plana i Pau Puig presenten el 
seu treball Tretze vares, una selec-
ció de peces tradicionals de diver-
sos gèneres de música tradicional 
dels Països Catalans. Aquest disc 
va ser un dels més ben valorats 
de la música folk l’any 2021. A més 
a més, gaudirem d’un instrument 
poc habitual, la dolçaina en fa, a 
més del bansuri (flauta travessera 
de canya) i l’acordió diatònic. Quan 
acabi el concert anirem en cercavi-
la musical fins a la plaça de Santa 
Maria i els instruments passaran el 
relleu a les campanes.

     

Barram i 
repicada

 

14 h / Basílica de Santa Maria
 

A l’hora en punt i seguint el protocol 
de tritlleig, repic i volteig, les campa-
nes es converteixen en protagonis-
tes. Durant mitja hora anunciaran a la 
ciutadania que és vigília de festivitat 
gran, la de les santes patrones de la 
ciutat. Les acompanyaran els trons 
intercalats dels vint-i-cinc morterets 
disparats des de l’Hort del Rector. 
Aquest any la campana Carme, la de 
mar, tampoc no podrà voltar perquè 
està malmesa i es preveu que serà 
refeta properament.
És ben curiós veure com, durant 
uns minuts, la plaça de Santa 
Maria té a tothom plantat i mirant 
amunt, gaudint del so de les cam-
panes i de la pólvora.

    

L’HORA DEL CONTE 
DE LES SANTES

Sons rimats
 

18 h / Biblioteca 
Pompeu Fabra

 

Viurem històries molt ben acom-
panyades: amb música i rimes! I 
ho farem amb l’ajuda d’animalons, 
instruments musicals, versos i molta 
màgia. A càrrec de La Botzina.
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Tarda 
guillada
Els petits de casa no volen ser menys! 
Viurem una tarda de bogeria tot 
seguint el patró de la nit anterior: 
acompanyarem la Família Robafaves 
Riera avall, ballarem, tornarem amb 
els gegants i foc i aigua a dojo.  
Fora la mandra i el cansament! A 
divertir-nos, que ens ho mereixem!

De parranda!
 

18 h / Des de l’Ajuntament
 

Sortim de gresca en família per 
acompanyar la Família Robafaves 
fins a la plaça. Tots junts comptarem 
fins a 15 i saltarem, cridarem i balla-
rem com mai amb el Bequetero de la 
Banda de l’Agrupació Musical del 
Maresme recorrent-nos les venes!

      

  

  

Convidada 
de la Família 
Robafaves

 

18.30 h / Plaça de Santa Anna
 

És moment de berenar, però sense 
perdre el ritme. En Landry convertirà 
la plaça en una pista de ball per a 
grans i petits a base de ritmes rum-
beros, jocs i molt més. 

          

Correguspira 
 

20 h / Des de l’Ajuntament 
 

Després d’acompanyar la Família 
Robafaves de tornada a casa, a 
l’Ajuntament, no hi haurà treva i els 
més atrevits faran el recorregut de 
foc amb la Momeroteta, el Dragalió 
i els seus convidats: els Diables de 
La Llàntia, els Diablons del Ball de 
Diables de Mataró els Diablons de 
Sant Cugat, la Lloba Llepa-Sang  
de Sant Cugat i la Virgilieta de 
Torredembarra. Atenció! Que aquest 
any la Momeroteta fa anys! Tindrem 
un moment especial per celebrar-ho 
a la plaça de l’Ajuntament, tot just 
abans de la gran encesa final.

 
                  

    

Pujada 
tabaladeta

 

21.30 h / Des de la plaça de 
l’Ajuntament fins al Parc Central

 

La nit segueix, i tant que sí! Pujarem 
La Riera plens d’energia amb el pas 
que ens marcaran els tabalers. Som-hi! 

              

La Ruixadeta 
 

22 h / Espai Firal 
del Nou Parc Central

 

Del foc a l’aigua... i amb molta 
música. Final de festa com toca! 
Així són Les Santes!

          

L
a 

R
ie

ra

Plaça de 
l’Ajuntament

Plaça 
dels Bous

C d’Onofre Arnau
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L’any 1979, fruit de la iniciativa ciuta-
dana i en un context de recuperació de 
la cultura popular, naixia la Momerota. 

És una figura festiva amb cap de bou, cos de mulassa i banyes que ruixen amb 
foc. Tres anys després, per Les Santes de 1982, apareixia la seva filla, molt sem-
blant a ella. També és entremaliada, treu la llengua i provoca corredisses allà on 
va. Ambdues tenen ball propi i van acompanyades d’un grup de grallers i un altre 
de tabalers. Participen en el Carnestoltes mataroní, en festes de barris, en altres 
ciutats quan hi són convidades i, a Les Santes, en els seguicis. I si la Momerota 
protagonitza l’Escapada a negra nit del 25 de juliol, la Momeroteta ho fa al Corre-
guspira de la tarda del 26, i exerceix d’amfitriona d’altres figures i comparses de 
foc. Per cert, aquest any tenim més celebracions! L’altra figura de foc infantil de 
la ciutat, el Dragalió, fa 15 anys! I l’acte en què les dues figures participen i con-
viden, el Correguspira, ja en fa 20 que existeix! Us animem molt especialment 
a venir al Correguspira d’enguany per gaudir junts de tots aquests aniversaris!

ESPAI FAMILIAR 
ESPECTACLE

Potser no 
hi ha final 

 

19 h / Escenari de l’Espai 
Familiar del Nou Parc Central

 

Un espectacle de circ amb acrobàcies 
impossibles, música en directe i molt 
d’humor. Trobarem un escenari des-
ordenat, els acròbates que arriben 
tard, un músic que ningú sap on és... 
què pot sortir malament? Doncs res, 
perquè gaudirem d’una molt bona es-
tona amb la companyia Circ Pistolet.

    

ESPECTACLE

Cafuné 
 

21 h / Carpa de l’Espai 
Familiar del Nou Parc Central

 

Un duet acrobàtic que combina circ 
i dansa i explica els diferents estats 
pels quals pot passar una relació. A 
través de la subtilesa d’una carícia, 
d’un gest i de la música, entendrem la 
relació entre dos individus, i en molts 
moments ens hi veurem reflectits.
A càrrec de la companyia Du’K’tO.

    

A més a més, a l’Espai Familiar

De 18 a 21 h: 
Espai de jocs gegants a càrrec  
de Pinxo Carbassó
Racó de contes de les Biblioteques  
de Mataró
Espai de dibuix i pintura amb  
alumnes de l’Aula de Teatre

De 18.30 a 20.30 h: 
Espai de jocs de taula organitzat per 
l’Associació Catalana de Jocs de Taula

A les 18.15 i 20.15 h: 
Tastet de l’Empedrat de contes 
de les Biblioteques de Mataró amb 
Vivim del Cuentu

        

Presentació de la Momeroteta a la plaça de les Tereses (1982)
Foto: Enric Quintana. 
Arxiu Municipal de Mataró. Fons El Maresme. 
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CONCERT 

Trencadís. 
Orquestra 
de Músiques 
d’Arrel de 
Catalunya

 

20 h / Teatre Monumental
 

Una de les joies de Les Santes 
d’enguany. Aquest concert compost 
i dirigit per Dani López i amb la veu 
solista d’Anna Ferrer és el resultat 
d’un projecte ambiciós que ha tin-
gut un resultat excel·lent. Es tracta 
de dotze poemes musicats de veus 
poètiques actuals: Enric Casasses, 
Clara Fiol, Anna Gual, Sònia Moya, 
Mireia Calafell, Josep Pedrals,  
Juana Dolores Romero i Rosa  
Vilanova. La formació orquestral 
està formada per una trentena 
de músics i es caracteritza per la 
joventut dels seus membres, la 
qualitat musical i la innovació a 
l’hora d’experimentar amb la música 

d’arrel dels Països Catalans. L’OMAC 
innova a partir de la tradició i fa 
d’altaveu de la nostra cultura li-
terària i musical.
Preu: 12 euros
Amb la col·laboració de Transversal  
Xarxa d’Activitats Culturals. 

Podeu comprar la vostra entrada a través 
de www.culturamataro.cat/entrades o a 
les taquilles del Teatre Monumental des 
d’una hora abans de l’espectacle.

   

Show de 
Freestyle

 

21 h / Espai Pla d’en Boet 
(al costat del jaciment 
Torre Llauder)

 

Els Street Freestyle League 
aglutinen els millors rapers 
del Maresme i rodalies i aniran 
improvisant batalles dialectals al 
voltant de temes quotidians dels 
quals tothom té alguna opinió. 
Avui hi participen: ERG de Ma-

taró, Akilon de Vilassar de Mar, 
Perga de Canet de Mar i Blazis 
de Caldes de Malavella.
Dins del projecte 0830X Energia 
Urbana, projecte impulsat pel Servei 
d’Igualtat de l’Ajuntament de Mataró

             

CONCERT

Jodie Cash
 

22 h / Espai Pla d’en Boet 
(al costat del jaciment 
Torre Llauder)

 

El grup presenta el seu últim 
disc, Mil Noches. Hi trobarem 
cançons basades en l’essència 
de Jodie Cash, després d’uns 
anys de trajectòria pel country, 
el rock i el blues amb matisos de 
ranxeres i pop. Gaudirem d’una 
meravella musical i una veu rica 
en registres, amb carisma i plena 
de simpatia.

            

CONCERT

Partidaris
 

22 h / Espai Rocafonda 
(esplanada de l’Institut 
Cinc Sénies)

 

Aquest 2022 el grup celebra vint 
anys de carrera musical. I ho fa com 
sempre ha volgut, actuant per Les 
Santes, i en un barri al qual se sen-
ten vinculats: Rocafonda! Els músics 
versionen cançons de cantautors 
que els agraden, com ara Lluís Llach, 
Pedro Guerra, Bob Dylan, Pau Riba 
o Ismael Serrano, amb arranjaments 
acurats. 

            

Jodie CashTrencadís. Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya
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Ballada de 
sardanes 

 

22 h / Plaça de Santa Anna
 

La Cobla Contemporània torna a 
Mataró un any més per compartir 
amb nosaltres una ballada de sarda-
nes diferent. A la fresca de la nit, hi 
sumarem el bon humor dels músics 
i la bona tria de peces musicals, 
algunes amb arranjaments sorpre-
nents. Un èxit garantit per passar 
una bona estona sense perdre el 
pas de la sardana.

 
       

BALL

Revetlla de 
Festa Major 

 

23 h / Parc Central
 

Amb Che Sudaka + Loca Histeria 
+ DJ Trapella. La marató de música 
començarà amb Che Sudaka, banda 
barcelonina formada per argentins 
i colombians que enguany fa 20 
anys. El seu directe és un dels més 
potents que ens podem trobar als 
escenaris d’arreu, i els seus concerts 
són una veritable festa d’estils 
(ska, reggae, punk, hip-hop, rock, 
funk i fins i tot cúmbia), cultures i 
idiomes, amb lletres que conviden a 
l’optimisme, el respecte i la unió. Els 
membres del grup gaudeixen dalt 
de l’escenari i encomanen la seva 
energia i festa a tothom. Cap a la 1 
de la matinada seguirem amb Loca 
Histeria, un grup de músics esbo-
jarrats i entranyables que munten 

un xou de música ballable sense in-
terrupció. El seu repertori infal·lible 
d’èxits universals de tots els estils 
i èpoques serà una bona teràpia 
antiestrès. Reconeixerem himnes de 
la nostra infància i joventut, temes 
disco, pop i rock que formen part de 
la banda sonora de les nostres vides! 
I a partir de les 4 de la matinada i 
fins ben sortit el sol, ball infinit amb 
DJ Trapella, una discjòquei nascuda 
al Maresme “lliure i tropical” que 
punxa èxits dels 80 i 90 i música 
patxanguera del moment.

            

Show de 
Freestyle

 

23 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó (al costat 
el Centre Natació Mataró)

 

Nit de rap que comença amb les 
actuacions dels membres de Street 
Freestyle League: Doble M de 
Premià de Mar, GT de Premià de 
Mar, Vehrr de Llinars del Vallès i 
Tecmo de Cornellà de Llobregat. 
Els millors reptes basats en la im-
provisació, el ritme i la paraula.
Dins del projecte 0830X Energia Urbana, 
projecte impulsat pel Servei d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Mataró

            

CONCERT 

Lildami
 

24 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó (al costat 
del Centre Natació Mataró)

 

Lildami és ara mateix l’artista de 
referència de la música urbana en 
català. És l’exponent de la música 
hip-hop i trap del país, i combina per-
fectament ritmes i textures de veu, 
melodies senzilles i temes que parlen 
de la vida, l’amor i el desamor. El 
seu directe és energètic i es mostra 
poderós de principi a fi, amb humor, 
sentiment i una actitud positiva que 
s’encomana. Ha estat el guanyador, 
dos anys consecutius, del Premi En-
derrock al Millor artista de hip-hop i 
músiques urbanes. No t’ho perdis!
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Lildami

Che Sudaka

Loca Histeria

DJ Trapella



Toc d’ofici
 

9 h / Basílica de Santa Maria
 

S’inicia el toc amb el tritlleig de la 
Juliana i de la Semproniana i s’hi van 
afegint progressivament la Carme, la 
Montserrat i la Miquela, totes amb un 
repic insistent i durant tres minuts. 
Després, sense deixar de tritllejar les 
dues petites, les altres comencen a 
voltar pel mateix ordre fins a comple-
tar, en total, un quart d’hora. Aquest 
és el ritual que dona veu a les campa-
nes i que té com a missió cridar la 
ciutadania al gran ofici de les Santes.

 
     

Anada a ofici
 

9.30 h / Des de l’Ajuntament
 

Amb les Diablesses i els Tabalers 
do Maresme, la Momeroteta, la 
Momerota i els seus grallers, el 
Dragalió, el Drac i els seus tabalers, 
l’Herald i les Trampes, els Nans i 
la Família Robafaves amb els fla-
biolaires, l’Àliga i els Ministrils, els 
Macers, les autoritats i la Banda de 
l’Agrupació Musical del Maresme. 
Pujaran per La Riera i giraran pel 
carrer Nou, per avançar a contra-
llum cap a la plaça de Santa Maria.
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Missa de les Santes
 

10 h / Basílica de Santa Maria
 

L’acte central de la diada: la Missa de les Santes cantada amb la participació 
popular. Aquest any se celebra el 250è aniversari de l’arribada de les relíquies 
de les Santes a Mataró, un fet rellevant per a la ciutat, atès que les Santes han 
esdevingut l’eix vertebrador d’una forma de celebrar de manera col·lectiva la 
Festa Major de la ciutat. A la Missa, concelebrada per totes les parròquies de 
Mataró, es representa la Missa de Glòria amb la participació del cor popular, 
orquestra i els solistes Marga Cloquell (soprano), Marisa Martins (mezzosopra-
no), Alberto Canet (tenor) i Toni Marsol (baríton), sota la direcció de la mestra 
Clàudia Dubé Oranías. En acabar l’ofici, el ritual continuarà amb la processó de 
les relíquies de les Santes, el ball de l’Àliga, el pilar dels Capgrossos i la volada 
de coloms impulsada per la Societat Columbòfila Missatgera de Mataró.

 
         

27 
DIMECRES
DIADA DE LES SANTES

Matinades
 

7 h / Des de diversos indrets
 

El so de les gralles i el tro dels vola-
dors faran saber a la ciutadania, des 
de ben aviat, que avui és el gran dia 
de celebració a Mataró, el dia de les 
santes patrones. Diversos recorre-
guts aniran aproximant-se a la plaça 
de Santa Maria. Allí es trobaran tots 
els grups de Matinades i una gran 
traca donarà pas, a les nou en punt, a 
la veu de les campanes de la basílica.
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. 

 
        



250 anys de l’arribada 
de les relíquies de 
les santes Juliana i 
Semproniana a Mataró
Fou el dia 25 de juliol de l’any 1772 quan una comitiva mataronina anà a Sant 
Cugat del Vallès a recollir part de les relíquies de les Santes, després de dècades 
de ser reclamades per la ciutat pel seu origen mataroní. La seva arribada va ser 
un acte molt celebrat a Mataró, ja que en aquell moment posseir les relíquies 
d’un sant equivalia a tenir prestigi i protecció, i a més a més comportava cohesió 
social i era un signe d’identitat. A partir d’aquell moment, les Santes anirien 
desplaçant el patronatge de la Mare de Déu de l’Ascensió i de Sant Desideri. El 
27 de juliol de l’any 1772 es va celebrar l’ofici en el seu honor i, a partir de l’any 
següent, també la processó. Aquest fou l’inici del que seria la Festa Major actual. 
La devoció popular per les Santes anà en augment i l’any 1835 la ciutat rep final-
ment la totalitat de les relíquies de les Santes. L’any 1848, enmig de l’Ofici del dia 
27 de juliol, hi ha la primera interpretació musical de la Missa de les Santes, obra 
de mossèn Manuel Blanch. És un element singular de Mataró i una prova més de 
l’estima a santa Juliana i santa Semproniana. L’any 1852, després de la celebració 
d’un referèndum popular, són declarades patrones de Mataró.
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Sortida de les relíquies de les Santes de la 
basílica de Santa Maria. Anys 50

Foto: Santi Carreras Sajaloli. 
Arxiu Municipal de Mataró. Fons Carreras

Les Santes de Mataró. 
Gravat de Joan Abadal. 
Principis del s. XIX. 

Museu de Mataró

Restauració
local

Vehicles 100%
elèctrics

Repartidors
contractats

Per les Santes i tot l’any, 
els restaurants de Mataró 
en un click!
Delivery ètic i sostenible

Descarrega’t 
l’app!

Amb el suport:

Dijous 28 i divendes 29 
de juliol de 10 a 14 h i 
de 17 a 21 h

PLAÇA DE 
LES TERESES
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ESPAI FAMILIAR 
ESPECTACLE

La Bella Tour 
 

19 h / Escenari de l’Espai 
Familiar del Nou Parc Central 

 

Espectacle en què dos pallassos de 
la vella escola intenten sobreviure 
en el món modern, i miren de tirar 
endavant el seu espectacle com 
sempre ho han fet. És la història de 
dos amics que de vegades deixen que 
els seus problemes personals surtin 
a la llum en escena, oblidant que el 
públic n’és testimoni en tot moment. 
Són dues persones sense sentit del 
ridícul que intenten seguir, passi el 
que passi, amb el seu propòsit: fer 
riure el públic!

     

La Passada
 18 h / Des de l’Ajuntament

 

Cercavila festiva amb les Diablesses i 
els Tabalers do Maresme, la Momero-
teta, la Momerota i els seus grallers, 
el Dragalió, el Drac i els seus tabalers, 
els Cavallets de Mataró, la Colla 
Castellera Capgrossos 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. Podrem acompanyar 
les comparses al llarg del recorregut, 
i gaudirem d’enceses, corredisses, 
castells, música... i al final, a l’arribada 
a l’Ajuntament, els balls i dormides de 
les comparses!

 
                

      

Recorregut: La Riera amunt, 
c. d’Argentona, El Torrent, pl. de les 
Tereses, c. de Montserrat, La Rambla, 
pl. de Santa Anna i La Riera fins a 
l’Ajuntament

Ballada de 
sardanes 

 

12 h / Carrer d’en Pujol
 

Tot i l’estretor del carrer, s’hi ballen 
sardanes en petites rotllanes en 
honor a les santes patrones, just a 
l’indret on diu la tradició que van 
néixer. A càrrec de la Cobla Ciutat 
de Granollers.

 

CONCERT VERMUT

Marta Cervera
 

12 h / Can Boada
 

Marta Cervera, pianista, productora i 
compositora, s’estrena com a cantant 
i fa realitat el seu propi projecte mu-
sical. Hi trobarem cançons que parlen 
des de l’ànima, desig de compartir 
sentiments, ritmes que caminen per 
la salsa, el soul, el jazz, el hip-hop, el 
funk, el reggae... Veniu a descobrir-la! 
Col·labora: Casa de la Música de Mataró

        

Desfilada
 

13 h / Des de la plaça 
de Santa Maria 

 

Acabat el ritual de la missa, co-
mençarà la desfilada de les compar-
ses i les autoritats cap a l’Ajuntament 
per fer els balls propis i les dormides.

 
             

        

ESPECTACLE

Fàmula
 

21 h / Carpa de l’Espai 
Familiar del Nou Parc Central

 

Espectacle de circ gestat a Mataró a 
càrrec de la companyia Les Penèlope. 
Una fàmula és una dona que treballa 
o fa labors com a criada, serventa o 
treballadora. Les protagonistes, tres 
dones, tracten de manera divertida els 
estereotips de gènere que es van tro-
bant en diversos moments i situacions 
de la vida. Acrobàcies, teatre gestual i 
música en viu per conèixer tres dones 
que en són una, i en són moltes.

      

A més a més, a l’Espai Familiar

De 18 a 21 h: 
Espai de jocs gegants a càrrec  
de Pinxo Carbassó

Racó de contes de les Biblioteques  
de Mataró

Espai de dibuix i pintura amb  
alumnes de l’Aula de Teatre

De 18.30 a 20.30 h: Espai de jocs 
de taula organitzat per l’Associació 
Catalana de Jocs de Taula

A les 18.15 i 20.15 h: Tastet de 
l’Empedrat de contes de les Bibliote-
ques de Mataró amb Mon Mas
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CONCERT

Llibert 
Fortuny i 
Gergo Borlai. 
1+1

 

23.45 h / Passeig marítim. Esce-
nari Espigó (al costat del CNM)

 

Després de l’experiència de Les San-
tes de l’any passat amb Únic, el músic 
Llibert Fortuny i el bateria Gergo 
Borlai es van enamorar de Mataró, i 
Mataró es va enamorar d’ells. Tornen 
una altra vegada per oferir-nos una 
proposta musical diferent en un marc 
incomparable. El duet té una mirada 
oberta als corrents artístics i tecnolò-
gics. Utilitzen loops, instruments MIDI 
i efectes sonors d’alta tecnologia per 
combinar-los amb la seva essència 
musical més orgànica i acústica. 
D’aquesta fusió en surt l’espectacle 
1+1, una mostra de la seva passió per 
la música que tindrem l’oportunitat 
de gaudir aquesta nit.

            

Sardanes 
i xindriada 

 

23.45 h / Plaça de Santa Anna 
 

A la nit del 27 no hi poden faltar una 
bona cobla per ballar sardanes i un 
bon repartiment de xíndria refrescant. 
Comptarem amb la complicitat de la 
cobla La Principal del Llobregat i la 
Cobla Ciutat de Girona per allargar 
la matinada i gaudir del ball nostrat.

        

 

CONCERT

Chicuelo y 
Mezquida

 

23.45 h / Espai Rocafonda (es-
planada de l’Institut Cinc Sénies)

 

Un espectacle musical únic. Un diàleg 
meravellós entre la guitarra flamenca 
i el piano. En Juan Gómez, Chicuelo, 
i en Marco Mezquida són dos artistes 
creatius i virtuosos que aconse-
gueixen connectar amb el públic a 
través d’una poètica musical pròpia. 
I, tal com anuncien al seu àlbum No 
hay dos sin tres, els acompanyarà la 
percussió de Paco de Molde. Un dels 
imprescindibles d’aquesta Festa Major!

            

Castell de focs 
 

23 h / Des de la platja del Varador, l’Institut Escola Mar Mediterrània 
i l’Escola Vista Alegre

 

És l’espectacle més gran que es pot veure a la ciutat. Després de l’èxit de l’any 
passat, quant a diversificar els punts de disparament, aquest any recuperem la 
idoneïtat de la platja de la ciutat, però també s’han afegit dues ubicacions més 
per permetre la visibilitat de l’espectacle pirotècnic des de multitud de llocs.  
La concepció creativa i l’execució minuciosa tornaran a estar en mans dels pro-
fessionals de Pirotecnia Tomás.
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28 
DIJOUS
Cursa Popular 
Les Santes

 

9.30 h / Sortida i arribada 
al Nou Parc Central

 

Animeu-vos a participar en la cursa 
més santera! La distància és de cinc 
quilòmetres, pels carrers de la ciutat. 
Inscripció gratuïta a través del web 
www.lessantes.cat fins al 26 de juliol.
Límit 2.500 participants.
Fins al dia 24 el dorsal és personalitzat. 
25 i 26 dorsals sense personalitzar.
Organitzen: Servei d’Esports de l’Ajuntament 
i Centre Atlètic Laietània. Col·laboren: De-
cathlon, Voluntaris per al Futur, Diputació de 
Barcelona, Mataró Bus i Mataró Parc

 

Recepció 
oficial de les 
Julianes i les 
Sempronianes

 

10 h / Saló de Sessions 
de l’Ajuntament

 

L’alcalde i la resta de regidors i 
regidores del consistori conviden les 
nenes i dones que duen el nom de les 
santes patrones de la ciutat, Juliana i 
Semproniana, a una recepció en què 
són felicitades.

Anada a la 
Residència 
Sant Josep

 

11 h / Des de l’Ajuntament
 

El matí del dia 28 de juliol és un matí 
de proximitat amb les comparses 
mataronines. És dia d’acompanyar-
les tranquil·lament a la residència, 
de visita dolça, de fotografies amb la 
mainada i de balls inusuals. 
Hi participaran les Diablesses i els 
Tabalers do Maresme, la Momerote-
ta, la Momerota i els seus grallers, el 
Dragalió, el Drac i els seus tabalers, 
els Nans i la Família Robafaves i 
els seus flabiolaires, l’Àliga i els Mi-
nistrils, les autoritats i la Banda de 
l’Agrupació Musical del Maresme.

 
                 

     
 

Recorregut: Ajuntament, La Riera, 
c. de Sant Josep, muralla de Sant Llo-
renç i pati de la Residència Sant Josep

Show de 
Freestyle

 

23.45 h / Espai Pla d’en Boet (al 
costat del jaciment Torre Llauder)

 

Un espectacle autèntic per la proxi-
mitat, la improvisació i perquè serà 
irrepetible! Una autèntica batalla de 
rap amb alguns dels millors: ERG de 
Mataró, Akilon de Vilassar de Mar, 
Perga de Canet de Mar i Blazis de 
Caldes de Malavella. Una iniciativa 
de Street Freestyle League que 
ha dut el rap improvisat a diversos 
escenaris de Les Santes. 

Dins del projecte 0830X Energia Urbana, 
projecte impulsat pel Servei d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Mataró

         

CONCERT

Sofia 
Gabanna

 

0.30 h / Espai Pla d’en Boet (al 
costat del jaciment Torre Llauder)

 

La joveníssima compositora i cantant 
és una veu emergent del rap que 
cada dia té més seguidors. Es nota 
que sempre ha estat envoltada de 
música i que des de ben petita la seva 
passió ha estat escriure cançons. Fu-
siona les seves creacions amb diver-

sos estils fins a trobar-ne un d’únic i 
inconfusible. Les seves lletres parlen 
de temes socials, de l’empoderament 
de la dona, i d’altres que són clau en 
la música rapera: identitat, antiracis-
me, antifeixisme, llibertat d’expressió. 
Reivindicacions socials però també 
moments despreocupats, perquè a la 
vida hi ha una mica de tot.

            

CONCERTS / MARRINXA

Orquestra 
Mitjanit + 
304 Tour + 
PD Tarras

 

1 h / Passeig marítim. Escenari 
Espigó (al costat del Centre 
Natació Mataró)

 

Any de represes, any que torna 
Marrinxa! Després dels focs, la nit 
continua amb aquesta festa musical. 
L’Orquestra Mitjanit ens farà embo-
gir amb les seves versions dels grups i 
cantants més nostrats. A continuació, 
un grup que trepitja fort l’escenari, 
304 Tour, amb el rap més dur que 
parla de les realitats socials en què 
estem atrapats. Acabarem la nit amb 
PD Tarras, una dosi potent de canya i 
ritmes llatins per no deixar de ballar.
Organitza: Associació Cultural Marrinxa
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Postal de 
Gegants

 

18.30 h / Ajuntament
 

Hem rebut una postal dels Gegants 
de Capellades acceptant la invitació 
de la Família Robafaves per visitar 
Mataró per Les Santes. Els Gegants 
de Capellades, en Sebastià i la Doro-
tea, són centenaris! Ens visitaran jun-
tament amb la seva banda musical. 
A l’Ajuntament els esperen la Família 
Robafaves i l’Àliga, i hi haurà els 
actes protocol·laris. Cada comparsa 
farà el seu ball propi i a continuació 
els Gegants de Mataró i els de Cape-
llades aniran en cercavila Riera avall, 
pel carrer de Barcelona i amunt fins a 
la plaça de Santa Maria, on hi haurà 
el comiat. De segur que serà una 
tarda agradable per a tots els qui ens 
vulgueu acompanyar!

 
          

Tornada a 
l’Ajuntament

 

13.30 h / Des de la 
Residència Sant Josep

 

Després de la ballada de sardanes 
i dels balls propis de les comparses 
mataronines al pati de la residència, 
la Banda de l’Agrupació Musical 
del Maresme obrirà el pas del se-
guici i tornaran festivament cap a 
l’Ajuntament, on les comparses faran 
balls i dormides, tot animant la gent 
a participar en la gresca del moment. 

 
                  

Recorregut: Muralla de Sant Llorenç 
avall, plaça de Santa Anna i La Riera 
amunt fins a l’Ajuntament

Ballada de 
sardanes 

 

11.30 h / Pati de la 
Residència Sant Josep 

 

Quan totes les comparses estiguin 
ben situades al pati de la residència 
i els avis i àvies expectants a pri-
mera fila, La Principal de la Bisbal 
començarà a tocar perquè les rot-
llanes de dansaires vagin creixent i 
multiplicant-se. El repertori inclourà, 
com sempre, els millors autors de 
sardanes, entre els quals hi ha més 
d’un mataroní. És tradició que la 
ballada finalitzi amb la participació 
de la Família Robafaves. Tot seguit hi 
haurà els balls de les comparses. Un 
matí que ho té tot!

 
        

CONCERT VERMUT

Whale Trip
 

12 h / Plaça d’Antonio Machado
 

Whale Trip és una agrupació de 
músics joves de tot Catalunya 
i Espanya que experimenta i 
amplia contínuament el ventall 
d’instruments, timbres i ments en 
el procés interpretatiu i creatiu.  
El resultat és una fusió de 
diversos estils musicals com el 
funk, el jazz-fusió, el hip-hop o 
l’electrònica que ens farà passar 
una molt bona estona.
Col·labora: Casa de la Música de Mataró

    

ESPAI FAMILIAR 
ESPECTACLE

Homiens 
 

19 h / Escenari de l’Espai 
Familiar del Nou Parc Central

 

Sense paraules, només gestos. 
Veurem com un grup d’homínids del 
paleolític es troben en una situació 
desesperada. Un fet insòlit sembla 
que els pot salvar: un d’ells crea 
una situació imaginària i és capaç 
d’originar una altra realitat. Aquesta 
capacitat és la que ha convertit 
l’ésser humà en el més poderós i 
imprevisible del planeta. La compa-
nyia Markeliñe experimenta amb la 
relació entre el cos i els objectes, i 
crea un espectacle molt visual que 
dona resposta a la sofisticació de 
l’existència humana: la creativitat, el 
teatre, ho iniciaren tot.
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ESPECTACLE

Migrare
 

21 h / Carpa de l’Espai 
Familiar del Nou Parc Central

 

Viurem una història commovedora 
que explora els límits de l’equilibri, la 
dansa i el moviment. Les ballarines-
actrius utilitzen xanques per jugar 
amb el gest i elaborar coreografies, i 
aconsegueixen fer un espectacle de 
poesia en moviment. Ens expliquen la 
història de quatre dones que emigren 
i es van trobant obstacles, fronteres 
invisibles i odis irracionals. Una his-
tòria massa real i actual. A càrrec de 
la Companyia Maduixa.

     

A més a més, a l’Espai Familiar

De 18 a 21 h: 
Espai de jocs gegants a càrrec  
de Pinxo Carbassó

Racó de contes de les Biblioteques  
de Mataró

Espai de dibuix i pintura amb  
alumnes de l’Aula de Teatre

De 18.30 a 20.30 h: 
Espai de jocs de taula i torneig 
organitzat per l’Associació Catalana 
de Jocs de Taula

A les 18.15 i 20.15 h: 
Tastet de l’Empedrat de contes 
de les Biblioteques de Mataró amb 
Ada Cusidó

        

Concert de 
sardanes 

 

19.15 h / Pati de la 
Residència Sant Josep

 

La cobla La Principal de la Bisbal, 
cobla oficial de la Generalitat de Ca-
talunya, ens oferirà el millor repertori 
de sardanes per fer una bona ballada 
de Festa Major.

    

CONCERT

Primavera 
per la Pau. 
Junts fem 
camí

 

19.30 h / Església de Sant Josep
 

La coral mataronina basa el reper-
tori del concert en la seva essència: 
cant per la pau i contra les injus-
tícies socials, sota la direcció de 
Xavier Rodon.

Ball de dracs 
 

21.30 h / Des de l’Ajuntament
 

El Drac i el Dragalió de Mataró han 
convidat aquest any uns amics seus: 
els Dracs de Valls, també pare i fill, 
ambdós bicèfals. Com a bons amfi-
trions, els voldran mostrar la ciutat. 
Els dracs grans faran un recorregut, 
per una banda, i els dracs petits per 
una altra. Tindran una fi de festa con-
junta amb balls, enceses i traca final. 

 
            

CONCERTS ESCENARI MARESME

Chaqueta 
de Chándal + 
The Free Fall 
Band 

 

22 h / Espai Pla d’en Boet (al cos-
tat del jaciment Torre Llauder)

 

Una nit musical de primera! Co-
mençarem amb el trio Chaqueta de 
Chándal, que acaba d’estrenar el seu 
segon àlbum. És una formació recent 
i una autèntica revolució. Tot i el to 
pessimista dels seus temes —l’àlbum 
es diu Futuro, tú antes molabas—, la 
seva música sí que mola i agrada, i 
molt! La banda mataronina The Free 
Fall Band ja té deu anys i es troba en 
el seu millor moment. El grup trans-
met vitalisme i bon humor, conserva 
el seu esperit pop i tenim assegurada 
una bona estona de música i ball.
Amb la col·laboració d’Aiguamoll Música i 
Dòria Llibres 

            

Ajuntament

Plaça de 
la Muralla

C. de Barcelona

Plaça 
de Santa 
Maria

La
 R

ie
ra

C. Nou

Drac de Mataró i Drac de Valls
Dragalió de Mataró i Drac 
Petit de Valls
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CONCERT

Electrogralla
 

22 h / Espai Rocafonda (esplana-
da de l’Institut Cinc Sénies)

 

Una proposta musical diferent, origi-
nal, fins i tot transgressora. El músic 
Roger Andorrà presenta el disc 
Empelt, produït per Llibert Fortuny 
i amb col·laboracions com les de 
Miquel Gil o Els Laietans. Un concert 
que en podríem dir d’electrònica 
d’arrel, amb peces i tonades populars 
—el Virolai, una sardana, un pasdoble 
de Patum o bé el Toc de Castells—  
interpretades seguint el concepte de 
la immersió de l’instrument tradicio-
nal en el paisatge sonor propi de la 
música electrònica.

            

BALL

Requisits de 
Festa Major 

 

23 h / Parc Central
 

El ball de sempre, amb els pasdobles, 
vals, foxtrot, txa-txa-txa..., el Parc 
Central es converteix en una pista 
de ball d’envelat i podem recordar 
com és ballar en parella i escoltar la 
música que no passa de moda, amb 
l’orquestra La Principal de la Bisbal. 
Torna la Festa Major, torna la tradició 
i, per això, no hi pot faltar la beguda 
de Les Santes, la Juliana, que només 
la trobareu ara i aquí!

            

No n’hi ha prou!
 

2 h / Davant de l’Ajuntament
 

Aquest any, més que mai, no en tindrem prou. Amb la sensació que ens han pres 
alguna cosa aquests dos darrers anys, l’únic que podem fer és viure més intensa-
ment actes de la Festa com aquest, que ens permet una proximitat única amb les 
comparses, un bany de foc i balls nocturns amb les Diablesses, la Momerota, el 
Drac, l’Àliga i la Família Robafaves. La Principal de la Nit hi posarà la música 
pròpia de l’acte i altres temes coneguts per tothom.

 
                         

Nit de rauxa però també nit de seny. Si beus, fes-ho amb moderació; respecta en tot mo-
ment les figures i segueix les indicacions dels responsables dels actes. Protegeix-te bé de la 
pirotècnia (roba còmoda i de cotó i protecció auditiva). Si tens cap problema o bé presencies 
alguna situació d’abús o delictiva, truca al 112.

Per garantir el bon funcionament de la nit, hi haurà un dispositiu de control d’accés a la zona 
del No n’hi ha prou. No s’hi podrà accedir amb vidre ni objectes que es puguin considerar 
perillosos en actes multitudinaris.
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Enfigura’t
 

18 h / Plaça de l’Ajuntament
 

Abans de girar full a Les Santes 
d’enguany, grans i petits tindreu 
l’oportunitat de posar-vos a la pell dels 
portadors de les figures i membres de 
les comparses. Tot seguint les seves 
indicacions, podreu dur la massa en-
cesa d’una Diablessa, provar d’aixecar 
en Robafaves o comprovar què veu 
la Momeroteta. Potser fins i tot us 
engresqueu a formar part d’alguna 
comparsa... Veniu i proveu-ho!

 
         

ESPAI FAMILIAR 
ESPECTACLE MUSICAL

Folkids
 

19 h / Escenari de l’Espai 
Familiar del Nou Parc Central

 

La companyia Pep López i Sopars 
de duro presenta un ball de folk 
pensat expressament per gaudir en 
família, adults i infants. En la música, 
hi trobarem l’adaptació de temes tra-
dicionals i alguns de creació pròpia. 
Es planteja com un joc en què caldrà 
ballar, cantar, saltar, amb un objectiu 
comú: divertir-se! Us hi esperem!

    

29 
DIVENDRES
CONCERT VERMUT 

Svart Vin
 

12 h / Plaça de Vista Alegre
 

Aquest grup de música nascut a 
Mataró es mou entre diversos estils, 
especialment el folk irlandès, des 
del més tradicional al conegut com 
a Irish punk. D’aquí que el seu ob-
jectiu sigui donar a conèixer aquest 
estil musical tan alegre com potent. 
Els músics tenen moltes ganes de 
presentar a la ciutat el seu disc 80 
glops!, fet amb molt d’esforç i que la 
irrupció de la Covid-19 va fer impossi-
ble compartir com calia. 
Col·labora: Casa de la Música de Mataró

    

Vermut de 
bastons

 

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

 

El Vermut de bastons és un acte que 
ha anat trobant el seu espai el migdia 
del 29 de juliol, el darrer dia de la 
Festa Major. Aquesta ballada en forma 
de vermut itinerant recupera els balls 
de bastons propis de Mataró. Aquest 
any, que se celebra el centenari de 
l’Obra del Cançoner Popular, és una 
bona ocasió per reviure els balls i les 
melodies recollides a la ciutat. 
Hi participen el Ball de Bastons de 
Mataró, colla impulsora de l’acte, i 
els Bastoners de Mataró de l’Entitat 
Folklòrica Catalana.
Començarem el recorregut a la 
plaça de Cuba, al Celler Castellví. 
Anirem cap a la plaça de les Tereses, 
i d’allí pel carrer de sant Josep fins a 
l’Ajuntament, pujarem La Riera i ens 
aturarem al Vinàlium, al carrer Nou. 
Després passarem per la plaça de 
Santa Maria i pararem a Can Mon-
serrat, tot seguit finalitzarem l’acte 
a la plaça Gran, al Petit Laru.
Organitza: Ball de Bastons de Mataró

 
    

ESPECTACLE

Jaleiu
 

21 h / Carpa de l’Espai Familiar 
del Nou Parc Central

 

Guillem Albà i els músics de  
La Marabunta ens conviden a una 
festa plena d’humor, ritme i diversió. 
És un espectacle que fa esclatar de 
riure i, juntament amb els sis músics 
que acompanyen el pallasso, viurem 
situacions improvisades i provocati-
ves. Una estona d’optimisme i energia 
assegurats, una teràpia infal·lible per 
oblidar els maldecaps i recuperar 
l’alegria de viure, perquè la vida és un 
joc i el riure ho cura tot.  

      

A més a més, a l’Espai Familiar

De 18 a 21 h: 
Espai de jocs gegants a càrrec  
de Pinxo Carbassó

Racó de contes de les 
Biblioteques de Mataró

Espai de dibuix i pintura amb  
alumnes de l’Aula de Teatre

De 18.30 a 20.30 h: 
Espai de jocs de taula organitzat 
per l’Associació Catalana de 
Jocs de Taula

A les 18.15 i 20.15 h: 
Tastet de l’Empedrat de contes 
de les Biblioteques de Mataró 
amb Mon Mas
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Concert de 
Festa Major 

 

19.30 h / Parc Central
 

Concert amb els èxits de sempre 
amb la Cobla Orquestra Montgrins, 
una de les formacions musicals de 
referència del país que combina a 
la perfecció la interpretació d’èxits 
internacionals, grans temes catalans 
i un repàs per tots els gèneres musi-
cals que agraden a qui es vol deixar 
transportar per l’espai i el temps.

        

CONCERT

Folk a Banda
 

21 h / Espai Pla d’en Boet (al cos-
tat del jaciment Torre Llauder)

 

La Banda de l’Agrupació Musical 
del Maresme torna a actuar aquest 
darrer dia de Festa Major conjun-
tament amb una altra formació. En 
aquesta ocasió la banda compta amb 
la complicitat de les veus de María 
José Fernández, Christian Penalba 
i Jonatan Penalba, l’acordió, el llaüt 
i la dolçaina d’Hèctor Peropadre, i 
la guitarra de Pere Ródenas. Junts 
oferiran un concert molt especial, 
amb un repertori adaptat per ser 
interpretat per una banda, en aquest 
cas la nostra, que combinarà la 
música més tradicional —jota, bolero, 
granaïna, malaguenya— amb peces 
més populars i contemporànies  
—temes d’Obrint Pas, Miquel Gil o 
Sílvia Pérez Cruz.

        

CONCERT

El Último 
Tributo

 

23 h / Espai Pla d’en Boet (al cos-
tat del jaciment Torre Llauder)

 

La millor manera de tornar a escoltar 
els grans temes del grup El Último 
de la Fila, de la mà d’un grup de 
tribut que ho broda. La guitarra ens 
recorda molt en Quimi Portet i el 
cantant té el mateix fil de veu que 
Manolo García.

        

Tronada de 
fi de festa 

 

24 h / Espai Firal del Nou 
Parc Central 

 

La festa, a Mataró, no és festa sen-
se la pólvora. Els comiats sempre 
tenen un avís sonor i avui, que Les 
Santes s’acaben, tindrem la traca fi-
nal. Pólvora i ritme de manera curta 
i intensa. Pura emoció. Protegiu-vos 
les orelles, gaudireu de la potència 
de l’espectacle amb la vista i amb 
tot el cos. 

L’encesa de la traca la faran tres de 
les impulsores de la creació de la 
Momeroteta: Maria Jesús Plumed, 
Imma Coll i Cuca Calsapeu.

    

BALL

Espetec final 
 

0.10 h / Parc Central
 

Últim ball de la Festa Major. Tin-
drem una marató amb la Cobla 
Orquestra Montgrins i la Guetto 
Orquestra, que s’aniran passant 
el torn per no deixar que la nit 
decaigui. Faran un repàs musical 
pels èxits de sempre, tant nacionals 
com internacionals. 
La música dels 80 i 90 del segle 
passat són garantia de ball i nos-
tàlgia per a molts, i tampoc no hi 
faltarà un bon repertori de rock 
català, rumba, ska i mestissatge. 
Que la nit no acabi!

            

L’Albada 
 

Tot seguit / Des del Parc Central 
 

Quan la llum del nou dia ens vagi 
avisant que la Festa Major és a 
punt d’acabar, qui encara s’hi re-
sisteixi podrà acompanyar, un any 
més, els amics de la xaranga Los 
Labradores, Riera avall al son del 
Bequetero i altres temes festius. 
A la plaça de Santa Anna els espe-
rarà un got de xocolata per donar-
los el bon dia i pensar en l’any que 
ve, perquè, a partir d’ara...

    

Anem a tancar
 

19.15 h / Des de davant 
de l’Ajuntament

 

Sembla que no pugui ser, però tot té 
un final... Us necessitem per fer una 
fi de festa amb les nostres estimades 
comparses, ben lluïda, ben alegre. 
Les acompanyarem en l’última cer-
cavila des de l’Ajuntament fins a Can 
Marfà i allí ens n’acomiadarem, des-
prés dels seus balls. Junts cantarem 
el passiu-ho bé, i fins (a) l’any que ve!

 
                

   

 

  

Can Marfà

Ajuntament

C. de C. Colom

C. d’en Pujol B
a
ix

a
d
a d

e
les E
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COMENÇA EL COMPTE ENRERE 
PER A LES SANTES 2023!



DILLUNS 25

18 h: Festa 
d’inauguració de 
l’Espai Familiar. 
Esquitxada de colors!

19 h: La Nave 
Dance Studio

21 h: Somnis de 
Sorra. Companyia 
Ytuquepintas

DIMARTS 26

19 h: Potser no hi 
ha final. Companyia 
Circ Pistolet

21 h: Cafuné. 
Companyia Du’K’tO

DIMECRES 27

19 h: La Bella Tour

21 h: Fàmula. Compa-
nyia Les Penèlope

DIJOUS 28

19 h: Homiens. 
Companyia Markeliñe

21 h: Migrare. 
Companyia Maduixa

DIVENDRES 29

19 h: Folkids. 
Companyia Pep López 
i Sopars de duro

21 h: Jaleiu. 
Amb Guillem Albà 
i La Marabunta

Podeu consultar el de-
tall de cada espectacle 
en aquest programa 
al dia corresponent

De 18 a 21 h:  

Espai de jocs gegants 
a càrrec de Pinxo 
Carbassó

Racó de contes de les 
Biblioteques de Mataró

Espai de dibuix i 
pintura amb alumnes 
de l’Aula de Teatre

De 18.30 a 20.30 h:  

Tast de jocs de taula 

També hi haurà un 
torneig el 28 de juliol. 
Si tens entre 5 i 16 anys 
et pots inscriure fins 
al 24 de juliol a 
jocsdetaula.cat/les-santes

A càrrec de l’Associació 
Catalana de Jocs de 
Taula

De 18.15 i 20.15 h:  

Tastets de l’Empedrat 
de contes de les Biblio-
teques de Mataró

            

      

Espai Familiar de Les Santes
Nou Parc Central. Del 25 al 29 de juliol
www.lessantes.cat/espaifamiliar

PROGRAMACIÓ 
D’ESPECTACLES

I A MÉS A MÉS, 
CADA DIA...

Samarreta infantil

Talles: 2 / 3-4 / 5-6 
7-8 / 9-10 / 11-12 

12 euros

HORARIS BOTIGA:
Del dilluns 11 al divendres 15: de 18 a 21 h.
Dissabte 16: d’11 a 14 h i de 18 a 21 h. 
Diumenge 17: tancat.
Del dilluns 18 al dimarts 26: d’11 a 13.30 h i de 18 a 21 h. 
Diumenge 24: de 10 a 14 h i 18 a 21 h.
A partir del dimecres 27: de 18 a 21 h.

La botiga Plaça de 
Santa Anna

botiga.lessantes.cat
Trobaràs les figures de les comparses, motxilles, ventalls, 
ampolles, barrets i molt més a la botiga virtual

Samarreta adult

Talles: S / M / L / 
XL / XXL / XXXL 

12 euros

Les samarretes 
de Les Santes

El got de Les Santes

Reutilitza’l! Fem la Festa sostenible!

1 euro unitat

/ 65
64 / 

Escaneja’m
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Els indrets de
la Festa Major

66 / Les Santes 2022

Ajuntament de Mataró
Basílica de Santa Maria 
Biblioteca Antoni Comas
Biblioteca Pompeu Fabra
Can Serra Història de la Ciutat. 
Museu de Mataró
Casa Coll i Regàs
Can Boada
Carrer d’en Pujol
Casal l’Aliança
Escola Vista Alegre
Església de Sant Josep
Espai Familiar del Nou Parc Central
Espai Firal del Nou Parc Central
Espai Pla d’en Boet 
(al costat del jaciment de Torre Llauder)
Espai Rocafonda 
(esplanada de l’IES Les Cinc Sénies)
Foment Mataroní
Institut Escola Mar Mediterrània
La Destil·leria Espai Cultural
La Presó – M|A|C
Parc Central
Passeig Marítim. Escenari Espigó
Pati de Can Marchal
Pati de la Residència Sant Josep
Pati de les Esmandies
Plaça d’Antonio Machado
Plaça de Cuba
Plaça de l’Ajuntament
Plaça de Santa Anna
Plaça de Vista Alegre
Platja del Varador
Port de Mataró
Teatre Monumental

Direcció de Cultura 
C. de Sant Josep, 9
Botiga de Les Santes  
Plaça de Santa Anna
Cafè Nou. Oficina de Turisme 
La Riera, 123
Espai Mataró Connecta 
Plaça de la Muralla, 21

Punt Lila

El Punt Lila és una petita oficina 
d’informació, acompanyament i 
assessorament per a possibles 
víctimes d’agressions sexistes
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DIMARTS 19
L’ESTRENA 
18 h / Saló de Sessions de 
l’Ajuntament
Acte institucional
Maria Garganté Llanes
Tot seguit / Des de l’Ajuntament
Proclama de Festa Major

18 h / Biblioteca Pompeu Fabra
L’HORA DEL CONTE DE LES SANTES 
Fem màgia

19.15 h / Basílica de Santa Maria
Toc de novena

DIMECRES 20
19 h / Biblioteca Antoni Comas
L’HORA DEL CONTE DE LES SANTES 
El globus vermell

DIVENDRES 22
18.30 h / Plaça de Santa Anna
CONCERT FAMILIAR
Ignorantes + Big Heads

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

23 h / Plaça de Santa Anna
CONCERT
Ignorantes + DJ Lin

DISSABTE 23
DISSANTES 
17.30 h: Jocs d’en Santi
20.30 h: Flashmob Dissantes
A partir de les 21 h: 
Concerts Dissantes: Cine Nuria 
+ The Tyets + Lágrimas de 
Sangre + Angangas

18 h / Plaça de Santa Anna
En Patufet i els Macers 
celebren 100 anys a Mataró

20 h / Des de l’Ajuntament
L’Àliga de Mataró fa 35 anys
Àligues de Sabadell, Reus, 
Barcelona i Mataró

20 h / Teatre Monumental
CONCERT
Cançó d’amor i de guerra
Orquestra de Mataró, Cor Madriga-
lista de Mataró, Coral l’Amarant  
de Bigues i Cor Americantus 
de La Garriga. 

21 h / Espai Pla d’en Boet
Show de Freestyle

22 h / Espai Pla d’en Boet
CONCERT
Jodie Cash

22 h / Espai Rocafonda 
CONCERT
Partidaris

22 h / Plaça de Santa Anna
BALLADA DE SARDANES 
Cobla Contemporània

23 h / Parc Central
BALL
Revetlla de Festa Major: Che 
Sudaka + Loca Histeria + DJ Trapella

23 h / Passeig marítim. Escenari Espigó 
Show de Freestyle

24 h / Passeig marítim. Escenari Espigó 
CONCERT
Lildami

DIMECRES 27 
Diada de les Santes 

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

12 h / Can Boada
CONCERT VERMUT
Marta Cervera

18 h / Des de l’Ajuntament
La Passada

ESPAI FAMILIAR DEL NOU 
PARC CENTRAL
19 h: La Bella Tour 
21 h: Fàmula Cia. Les Penèlope

23 h / Des de la platja del Varador, 
l’Institut Escola Mar Mediterrània i 
l’Escola Vista Alegre
Castell de focs 

23.45 h / Espai Rocafonda
CONCERT
Chicuelo y Mezquida

23.45 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó 
CONCERT
Llibert Fortuny i Gergo Borlai. 
1+1

DIUMENGE 24
A partir de les 9.15 h / Port de Mataró
Travessa nedant al port

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

18 h / Des de la plaça de Santa Anna
Gegantada

19.30 h / Església Sant Josep
CONCERT
Coral La Nota. 
A ritme de musicals

20 h / Des de davant de l’Ajuntament
L’Encesa 
Ball de Diables de Mataró i Seguici 
festiu de la Vila de Gràcia

20 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó 
CONCERT
GospelSons

22 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó
Havaneres i rom cremat
Amb Barca de Mitjana i 
Son de l’Havana

DILLUNS 25
18 h / Pati de la Residència Sant Josep
CONCERT
Banda de l’Agrupació 
Musical del Maresme

ESPAI FAMILIAR DEL NOU 
PARC CENTRAL
18 h: Esquitxada de colors 
Pep Callau i Pepsicolen
19 h: La Nave Dance Studio
21 h: Somnis de sorra 
Cia. Ytuquepintas

19.45 h / Des de diversos indrets
Cap a la Crida

20 h / Ajuntament
Crida de Festa Major

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

21 h / Espai Rocafonda 
Show de Freestyle

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

23.45 h / Espai Pla d’en Boet
Show de Freestyle

0.30 h / Espai Pla d’en Boet 
CONCERT
Sofia Gabanna

1 h / Passeig marítim. 
Escenari Espigó
CONCERT / MARRINXA
Orquestra de Mitjanit 
+ 304 Tour + PD Tarras 

DIJOUS 28
9.30 h / Sortida i arribada 
al Nou Parc Central
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

12 h / Plaça d’Antonio Machado
CONCERT VERMUT
Whale Trip

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

18.30 h / Ajuntament
Postal de Gegants
Gegants originals de Capellades i 
Família Robafaves 

ESPAI FAMILIAR DEL NOU 
PARC CENTRAL 
19 h: Homiens Cia. Markeliñe
21 h: Migrare Cia. Maduixa

19.15 h / Pati de la Residència 
Sant Josep
CONCERT DE SARDANES 
Cobla La Principal de la Bisbal

19.30 h / Església Sant Josep
CONCERT
Primavera per la Pau. 
Junts fem camí

21.30 h / Des de l’Ajuntament
Ball de dracs 
Drac i Dragalió de Mataró 
i Dracs de Valls

22 h / Espai Rocafonda 
CONCERT
Pelat i Pelut

22 h / Espai Pla d’en Boet 
CONCERT
Big Band Jazz Maresme

23 h / Passeig marítim
Festa a la platja

NIT BOJA
23.30 h / Des de l’Ajuntament
Desvetllament bellugós
24 h / Plaça de Santa Anna
Convidada de la 
Família Robafaves
Ball amb El Pony Pisador 
1.30 h / Des de l’Ajuntament  
Escapada a negra nit 
3 h / Des de l’Ajuntament fins 
al Parc Central
Pujada tabalada
4 h / Espai Firal del Nou Parc Central
La Ruixada 

DIMARTS 26
12 h / Pati de Les Esmandies
CONCERT VERMUT
Bóssalo

12 h / Pati de la Residència 
Sant Josep 
Concert de Barram
Amb Cati Plana i Pau Puig

14 h / Campanar de Santa Maria
Barram i repicada

18 h / Biblioteca Pompeu Fabra
L’HORA DEL CONTE DE LES SANTES 
Sons rimats

TARDA GUILLADA
18 h / Des de l’Ajuntament
De parranda!
18.30 h / Plaça de Santa Anna
Convidada de la Família 
Robafaves
Amb Landry 
20 h / Des de l’Ajuntament 
Correguspira 
21.30 h / Des de la plaça de 
l’Ajuntament fins al Parc Central
Pujada tabaladeta
22 h / Espai Firal del Nou Parc Central
La Ruixadeta 

ESPAI FAMILIAR DEL NOU 
PARC CENTRAL
19 h: Potser no hi ha final 
Cia. Circ Pistolet
21 h: Cafuné Cia Du’K’tO

20 h / Teatre Monumental
CONCERT
Trencadís. OMAC

22 h / Espai Pla d’en Boet 
CONCERT ESCENARI MARESME
Chaqueta de Chándal + 
The Free Fall Band  

22 h / Espai Rocafonda 
CONCERT
Electrogralla

23 h / Parc Central
BALL
Requisits de Festa Major 
La Principal de la Bisbal

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

DIVENDRES 29
12 h / Plaça de Vista Alegre
CONCERT VERMUT
Svart Vin

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 
19 h: Folkids 
Cia. Pep López i Sopars de duro
21 h: Jaleiu 
Guillem Albà i La Marabunta

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

19.30 h / Parc Central
CONCERT DE FESTA MAJOR 
Orquestra Montgrins

21 h / Espai Pla d’en Boet 
CONCERT
Folk a Banda
Banda de l’Agrupació 
Musical del Maresme 

23 h / Espai Pla d’en Boet
CONCERT
El Último Tributo 

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

0.10 h / Parc Central
BALL
Espetec final 
Orquestra Montgrins i 
Guetto Orquestra

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

Programa 
resumit



Podeu adquirir una lona ignífuga per protegir el vostre aparador 
o local amb un disseny atractiu vinculat a la cultura popular mataronina. 

Informeu-vos-en al telèfon 93 790 14 89
 

Tanmateix podeu recollir gratuïtament material per protegir vidres, 
rètols i altres elements susceptibles de patir desperfectes a causa 

de la pirotècnia a Can Palauet (c. d’en Palau, 32) 
de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
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Informació de la Festa 
www.lessantes.cat 

  @lessantesmataro  #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 
Horari d’obertura i venda d’entrades: de dilluns 
a divendres de 9 a 14 h 

La botiga de Les Santes 
botiga.lessantes.cat 
Plaça de Santa Anna
Del dilluns 11 al divendres 15: de 18 a 21 h.  
Dissabte 16: d’11 a 14 h i de 18 a 21 h. 
Diumenge 17: tancat. 
Del dilluns 18 al dimarts 26: d’11 a 13.30 h i de 18 a 21 h. 
El diumenge 24: de 10 a 14 h i 18 a 21 h.
A partir del dimecres 27: de 18 a 21 h.

Cafè Nou. Oficina de Turisme 
La Riera, 123. Tel. 93 758 26 98 
turisme@ajmataro.cat 
Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. 
Diumenges i festius (inclosos el  27 i 28 de juliol) de 
10 a 14 h 
www.visitmataro.cat 

Espai Mataró Connecta
Plaça de la Muralla, 21
De dilluns a divendres de 9 a 15 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. 

Les Santes en directe
Des del dia 24 fins al 29 de juliol, tvmataró oferirà 
prop de 40 hores de programació especial en directe, 
amb un programa anomenat “Directe Santes”. Viu Les 
Santes en directe, cada dia, des de les 18 fins a les 22 h.
Pots connectar-te al “Directe Santes” a través de la 
televisió (canal 24 TDT) o bé per Internet a l’adreça 
web tvmataro.cat. 

També podràs seguir íntegrament les retransmissions 
en directe de:

Travessa nedant al port: Diumenge 24 a partir de 
les 9 h (tvmataró)

Diada castellera: Diumenge 24 a partir de les 12 h 
(tvmataró i Mataró Ràdio)

Crida de Festa Major: Dilluns 25 a partir de 
les 19.30 h (tvmataró i Mataró Ràdio)

Desvetllament: Dilluns 25 a partir de les 23.30 h

Toc i Anada a ofici, Missa de les Santes i Desfilada:
Dimecres 27 de 9 a 15 h (tvmataró i Mataró Ràdio)

Cursa Popular: Dijous 28 a partir de les 9.30 h 
(tvmataró)

No n’hi ha prou!: Matinada del dijous 28 al 
divendres 29 a les 2 h (tvmataró)

A les xarxes socials també podeu fer un seguiment 
exhaustiu de la Festa Major als següents perfils:
 

 @tvmataro     @tvmataro     tvmataró

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

Organització 
Totes les activitats del programa han estat organitza-
des per la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Ma-
taró 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 lessantes.cat i 
els perfils a les xarxes socials de l’Ajuntament i de 
Cultura Mataró, així com el servei d’atenció ciutadana 
(plaça de la Muralla, 21 i tel. 010). 

L’organització de la Festa Major 2022 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. 
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