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Festes de Sant SimóFestes de Sant Simó

Som a Sant Simó, a punt per empun-

yar el sabre i portar-lo a la boca. No 

es tracta de cap duel ni de cap batalla, 

ans el contrari, estem de festa, ben a 

prop d’una ermita amb història, his-

tòrica a la costa mediterrània i, espe-

cialment, a la nostra ciutat, Mataró. Tu 

també hi has anat, oi?

Estem doncs, plegats, quina gran pa-

raula aquesta, a Sant Simó, estem 

de festa, amb el dolç a la boca, amb 

els gegants a prop, amb la solidaritat 

per bandera, fent Mataró, fent ciutat, 

agermanant-nos com aquells mari-

ners que abans d’arribar a la costa no-

més es tenien els uns als altres...

Petit o gran, corsari o no de Mataró o de més enllà del mar, que l’ermita de 

Sant Simó es converteixi en casa teva, i la seva festa, en un moment per al 

somriure i la pau.

David Bote Paz
Alcalde de Mataró

Sant Simó 2015
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Torna octubre amb la festa de l’Ermita. El sant de la serra – Simó el Zelota-, 
que no pas el de les claus – Simó Pere-. La diada de les visites de les escoles 
a l’ermita de pescadors –que en queden pocs- i pagesia – que en tenim força 
encara- Del sabre, els panellets i la flaire vora mar. 

Si fa uns pocs anys celebràvem els 400 anys de l’ermita, enguany tenim el 
50 aniversari de la creació de la Parròquia. Fa rumiar: ermita, parròquia i 
registrada fa uns anys, com a propietat de l’ajuntament de Mataró, girs de 
la historia i facècies institucionals. 

Sigui com sigui, i sigui de qui sigui, el cert és que aquell raconet passada 
la riera que en du el nom, des de fa quatre segles, conforma – amb Santa 
María i les Santes- el tret identitari espiritual i religiós de la nostra ciutat de 
Mataró.

Una identitat que, de maneres diverses, s’ha expressat seguint els costums 
i formes de cada temps, d’això se’n diu: tradició. L’ermita té la seva tradició 
de trobar-se, de pregar, d’aplec festiu. 

A la nostra ciutat de festes en tenim moltes ( barris, carrers, associacions, 
etc... tenen les seves) i que no faltin!... Totes les interpretacions son prou 
vàlides, el cert és que la Festa de Sant Simo és amb les Santes, per tradició 
històrica, una de les festes més antigues de Mataró, i això la fa diferent a 
totes les altres i per tant no comparable, diversa per l’origen (un aplec) i el 
context (espiritual-festiu).

Que sigui allò que sempre ha estat, un temps i espai de trobada per a to-
thom, car l’Ermita de Sant Simó, aplega i acull a tots els veïns de Mataró, 
perquè Sant Simó és de tots i per tots els mataronins ahir, avui i sempre.

Bona festa!!!

Festa, aplec i trobada a Sant Simó
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Mn. Josep Joan Badia
Rector de la parròquia de Sant Simó i Sant Pau

i la Comissió Cultural Recreativa de l’Ermita de Sant Simó
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L’Ermita de Sant Simó unida com a parròquia a l’església de Sant Pau de Ma-
taró manté des de fa uns trenta anys una acció solidària dirigida als barris de 
l’Havana, l’Escorxador i el Palau de la nostra ciutat.

Com a conseqüència de la crisi, aquesta tasca solidària, envers les víctimes 
de la difícil situació econòmica que vivim, ha estat ampliada i és possible 
gràcies a la col·laboració de molts voluntaris i a les aportacions anònimes i 
generoses de tants d’altres que se senten sensibles davant d’aquesta situa-
ció. Per això, ens els darrers anys, durant els dies de les festes de Sant Simó 
a diversos actes previstos podreu col·laborar amb l’euro solidari. També po-
dreu fer-ne el donatiu a les caixetes de la Tómbola i el Bar.

Si teniu desig de col·laborar com a voluntaris o d’aportar aliments, poseu-
vos en contacte amb l’Ermita al telèfon: 93 790 13 29, i si voleu parlar amb 
el Centre d’Acollida ho podeu fer trucant al telèfon: 93 174 71 25.

En nom de tots aquells que ajudem, gràcies per la vostra solidaritat.

L’acció social i solidària de Sant Simó

La Comissió no es fa responsable del contingut dels escrits publicats que no li són propis.



Passejada per
les Cinc Sènies
A les 9 del matí

• Ermita de Sant Simó

Passejada per les Cinc Sènies, amb expli-
cacions dels indrets que es visitaran.

Organitzat per:
Natura Maresme i l’Associació Agrícola 
Cinc Sènies, Mata, Valldeix en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Mataró.
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“Marxassa” 22a Edició
A la matinada

• Ermita de Sant Simó

Es tracta d’una caminada de resistència 
no competitiva, en què es puntua la par-
ticipació i que té per objectiu premiar la 
regularitat, l’esforç i l’esperit d’equip dels 
participants i les seves entitats.
La sortida i l’arribada es realitzarà a l’Ermita 
de Sant Simó.

DISSABTE

17
octubre

Més informació: www.agrupe.org

Organitza: Agrupació Científic Excursio-
nista de Mataró.

Concert de Flabiolaires 
A les 5 de la tarda

• A la Residència d’avis El Mirador

DIUMENGE

18
octubre
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4a Trobada d’intercanvi de 
plaques de cava i taps corona
A les 10 del matí

• Al Pati de l’Ermita

Àmplia mostra i intercanvi col·leccionista 
de plaques de cava. S’hi podran adquirir 
ampolles de cava Alsinac amb les seves 
corresponents plaques commemoratives .

Informació i inscripcions:
Sr. Joaquim Sánchez (Tel. 630 994 881).

Inauguració de la tradicional 
Tómbola de Sant Simó
A 2/4 d’11 del matí

• Ermita de Sant Simó

Eucaristia
A les 11 del matí

• Ermita de Sant Simó

Celebració de l’Eucaristia: 50 anys de 
la creació de la Parròquia de Sant Pau i 
Sant Simó i Confirmacions.

Country
i Balls de saló en línea
Ales 12 del migdia

• Al Pati de l’Ermita

A càrrec del Casal de la Gent Gran de 
l’Havana.

Organitza: Casal de la Gent Gran de l’Havana.

Concert de l’Agrupació
Musical del Maresme
A la 1 del migdia

• Al Pati de l’Ermita

L’Agrupació Musical del Maresme està 
formada per més d’una trentena de músics 
amateurs i professionals amb un objectiu 
clar: passars’ho bé fent música. Des de la 
seva fundació, l’any 1984, l’Agrupació posa 
la banda sonora a molts dels actes festius 
de la ciutat i la comarca. 

Organitza: Direcció de Cultura de l’Ajuntament 
de Mataró.
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Concert de Corals 
A les 6 de la tarda

• A l’Ermita

Amb la participació del Cor Jove de la Coral 
Sant Jordi, la Coral de l’Escola Montse-
rrat Solà i la Coral Juvenil de l’Escola Mu-

nicipal de Música de Premià de Mar.

Organitza: Coral de l’Escola Montserrat 
Solà.

• El Cor Jove de la Coral Sant Jordi va 
néixer l’any 2009 per donar resposta 
als cantaires que, després de passar per 
les corals infantils de la Coral Sant Jordi 
(l’Esquitx i l’Espurna) volien continuar for-
mant part d’un grup vocal. Cal esmentar 
la participació a l’11è Vivace Internatio-
nal Choir Festival de Veszprém (Hongria) 
l’estiu del 2011. El 2013 fa la gira de quatre 
concerts del Rèquiem de Fauré amb altres 
cors joves catalans, experiència que ha re-
petit aquest curs amb tres obres de mú-
sica sacra de moments històrics diferents. 
El cor canta peces tradicionals catalanes i 
d’arreu, sefardites, medievals i nadales.

• La Coral Montserrat Solà es va crear a 
l’abril de 2012 amb uns quants pares i ma-
res de l’escola que ja ens trobàvem cada 

Nadal per preparar un concert pels nens i 
nenes. Des d’aleshores hem fet concerts a 
l’escola per Santa Cecília, Nadal, fi de curs; 
un intercanvi amb cors de l’escola Municipal 
de Música de Premià de Mar i l’espectacle 
“La ciutat dels Punts” al teatre Monumen-
tal de Mataró amb l’Escola Municipal de 
Música de Mataró. També hem participat en 
les festes de Sant Simó, hem fet concerts al 
barri de l’Havana amb la coral la Perla, hem 
cantat a les fira de Pessebres per Nadal, a 
la residència Sant Josep i a la jornada per 
l’Educació Pública.

• La Coral Juvenil de l’Escola Municipal 
de Música de Premià de Mar la formen 
una trentena de joves de diverses locali-
tats del Maresme. Actualment tenen entre 
13 i 18 anys i canten repertori de diferents 
estils i èpoques. La majoria estudien tam-
bé algún instrument i toquen en les diver-
ses formacions de l’Escola, que aquest 
curs celebrarà el seu 35è aniversari. Ha 
realitzat intercanvis amb corals i forma-
cions instrumentals de diversos indrets 
de Catalunya, Mallorca, Galícia, València, 
Carcassonne, i ha participat en festivals de 
joves Europeus com el de Malmö.
Direcció: Abel Castilla i Helena Blanch.
Piano: Carme Bartolomé i Albert Floriach. 
Percussió: Txus Baquero.
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Eucaristia
A les 5 de la tarda

• Residència d’avis El Mirador

Tradicional concert
de Música Barroca:
“El so d’una nit de Shakespeare”
A les 9 del vespre

• Ermita de Sant Simó

A càrrec del molt prestigiós Quartet Barroc 
de Sant Simó, Víctor Vives i Joan Vives a la 
flauta de bec, Xavier Dominguez a la guita-
rra barroca i Jordi Feliu al violoncel.
Cada any, pels volts del 28 d’octubre, a la 
petita ermita de Sant Simó (de finals del 
s.XVI) situada als afores de Mataró, s’hi fan 
les festes on no hi falta un concert de música 
barroca des de 1980. 

En la seva trajectòria el “Quartet barroc 
de Sant Simó” ha sumat als seus concerts 
anuals a l’ermita de Mataró, també el que 
ha ofert cada any al Monestir de Sant Je-
roni de la Murtra (Badalona) a l’entorn del 
30 de setembre, així com la resta de la seva 
activitat concertística, que desplega princi-
palment a les comarques Barcelonines.

El 2014 s’incorpora al grup el guitarrista 
Xavier Domínguez, començant així una 
nova etapa del Quartet barroc de Sant 
Simó”.

DIVENDRES

23
octubre

Concert Coral a càrrec de la 
Coral la Perla de l’Havana
A 2/4 de 9 del vespre

• Ermita de Sant Simó

La Coral la Perla de l’Havana de l’Associació 
de Veïns de l’Havana i Rodalies, es va fundar 
l’any 1896 dient-se en aquella època “La Per-
la” i tenia la seu al carrer Beat Oriol. Després 
es va traslladar a l’Havana d’on eren la ma-
joria dels seus membres. Es va dissoldre per 
diverses causes, entre elles la Guerra Civil. 
El 31 de maig de 2008 va tornar a funcionar 
fruit de la voluntat de l’Associació de Veïns 
del Barri de l’Havana i rodalies. El nostre 
director és en Xavier Rosell i Roca i està al 
davant de la coral des del 2008.

Organitza: Associació de Veïns de l’Havana 
i Rodalies.

DIJOUS

22
octubre

Teatre:
Casats per amor a la pasta
A les 7 de la tarda

• Al Pati de l’Ermita

A càrrec del Grup de Teatre de l’Havana. 
Comèdia satírica desenvolupada en un 
pis de la part elegant de la ciutat.

Mostra de flabiolaires
i grallers de Mataró
A les 8 del vespre

• Al Pati de l’Ermita

Amb la participació de les Colles Dime-
cres Flabiol, Flabiolaires dels Garrofers 
i grallers de la ciutat.
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Masterclass de Zumba
A partir de les 10 del matí

• Al Pati de l’Ermita

Organitza: Fitness Factory Club.

Exposició artística
A les 10 del matí

• Al Pati de l’Ermita

Mostra dels treballs elaborats per l’alumnat 
de les escoles de Mataró que realitzen ba-
txillerat artístic.

Concurs fotogràfic
Concurs obert a la participació de tothom, 
i que té com a finalitat oferir una mostra 
plural de Sant Simó i la seva festa. 

Inscripcions, bases i votacions a la web: 
http://www.festesaplecsantsimo.tk

Premi a la foto guanyadora: Disc dur ex-
tern portàtil 3.0 (1TB de capacitat) .

Matinada Infantil
A les 10 del matí

• Al Pati de l’Ermita i entorns

Xocolatada
Per a tots els infants. 

Tot seguit: 

Simultània d’Escacs
Per a tots els infants. 

I a més:

Jocs gegants per infants, tallers 
participatius per a nens i nenes i 
inflables.

Col·labora: Diputació de Barcelona.

DISSABTE

24
octubre



la Mariona i en Miguet de la Colla Gegan-
tera de l’Escola Montserrat Solà, el Negri-
to Colla de Geganters de l’Associació de la 
Gent Gran del Parc de Mataró, els gegants 
de Tordera de la Colla Gegantera de Torde-
ra, i els Bastoners i Cavallets de l’Esbart 
Dansaire d’Iluro.

Hi col·laboren molt especialment els page-
sos del Veïnat de Mata i rodalies amb els 
seus tractors per passejar la mainada.

El recorregut de la cercavila serà: 
Ermita de Sant Simó, Camí Ral, carrer 
Navarro, Av. Maresme, carrer de Flori-
dablanca, carrer Solís, 
carrer del Prat, plaça 
de l’Havana i Camí Ral 
fins a l’Ermita.

Col·labora:
Estrella Damm
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Cercavila de gegants
A 2/4 de 5 de la tarda

• Al Pati de l’Ermita

Des de les 4 de la tarda s’hi podran visitar 
els gegants que hi participaran, i hi haurà 
la rebuda dels Bastoners i Cavallets de 
l’Esbart Dansaire d’Iluro.

A 2/4 de 5 de la tarda, s’iniciarà la cer-
cavila en la que participaran la en Paler i 
la Maria de Mata i els seus nans, la Simo-
neta i en Silvestre de la Colla Gegantera 
de Sant Simó, en Ramonet de la Serenata 
del carrer Sant Ramon, Mossèn Biscúter 
del barri de Cerdanyola, el Ferm de la Colla 
Gegantera de l’Havana, en Xanet-Xaneta 
de la Colla Gegantera de l’Anxaneta, La 
Lluna, el Sol i en Joanet, el dragalió infan-
til, de la Comissió de veïns del Carrer de 
Sant Joan, la Palaueta del Barri del Palau, 

Actuació de la Colla Castellera 
Capgrossos de Mataró
A 2/4 de 7 de la tarda

• A la Plaça Sant Simó

La colla castellera de la ciutat també vol ser 
partícip de la celebració de Sant Simó. De 
ben segur que hi col·laborarà oferint una 
bona actuació en un indret tan especial.

Organitza: Direcció de Cultura de l’Ajuntament 
de Mataró.
Col·labora: Colla Castellera Capgrossos de 
Mataró.
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Gran castanyada popular
A 2/4 de 7 de la tarda

• Plaça de l’Havana

Amb castanyes, panellets 
i vi dolç.

Organitza: Associació 
de Veïns de l’Havana i 
Rodalies. 

A continuació:

Xou de màgia i circ per a tota 
la familia

On el públic participa en tot moment!!!
Amb el gran “Adan Xou”. 

Organitza: Associació de Veïns de l’Havana 
i Rodalies. 

Repic de campana
A les 9 del matí

• Ermita de Sant Simó

Eucaristia en honor
de Sant Galderic
A les 11 del matí

• Ermita de Sant Simó

Amb ofrenes a la misa, per part de 

l’Associació Agrícola Cinc Sènies, Mata, 

Valdeix i Unió de Pagesos.

DIUMENGE

25
octubre

Cantada d’havaneres
A 2/4 de 9 del vespre

• Al Pati de l’Ermita

Interpretades pel prestigiós Grup Port-bo.
El Grup Port-bo és juntament amb altres 
amants del gènere l’impulsor de la cantada 
d’havaneres de Calella de Palafrugell i han 
participat en totes les seves edicions.
El grup està format per Alfons Carreras 
(Fonso) com  a tenor, Irineo Ferrer (Mi-
neu) i Carles Casanovas com a veu baixa, 
guitarra i direcció musical. El repertori 
heretat en gran part dels vells cantaires 

de Calella, està format per havaneres 
clàssiques i noves, valsos mariners, ba-
lades, boleros, sardanes, cançó catalana, 
etc.

En el transcurs de la cantada es sortejarà 
una magnífica panera de peix cedida gen-
tilment per Peixateria Teresa.



I després:

Ballada de sardanes
• Al Pati de l’Ermita. 

A càrrec de la Cobla Iluro.

Espectacle infantil:
“El gran reBOOMbori”
A les 5 de la tarda

• Al Pati de l’Ermita

A càrrec de Roger Canals.
Espectacle explosiu d’animació musical 
d’escenari per agitar el personal. Un remolí 
que t’envestirà a ritme de música marxo-
sa i estimulant. Una proposta de cançons, 
danses i jocs musicals que busca la partici-
pació total dels veritables protagonistes de 
la festa, el públic.

Un grup d’alt voltatge musical i un ani-
mador amb matissos, ritme i sensiblitat 
et proposaran que entris en el seu joc de 
provocacions, en l’espiral d’un gran re…
BOOOM!...bori.

II Combat de glosa o
cançó improvisada
A 2/4 de 7 de la tarda

• Al Pati de l’Ermita

Amb l’acompanyament musical de La 
Coixinera i la col·laboració del Cor de 
Carxofa i els Glosadors  del Maresme.
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Cercavila a Sant Simó
A les 12 del migdia

• Des de la Plaça de l’Havana

Els Gegants de Sant Simó rebran a 
la Família Robafaves a la Plaça de 
l’Havana i els acompanyaran en cercavila 
fins a l’Ermita.

Tot seguit:

Visita oficial del Sr. Alcalde i 
les autoritats de l’Ajuntament

Acompanyats de la Família Robafaves, 
seran rebuts i complimentats per Rector i 
membres de la Comissió.

A continuació:

Ball de Pescadors de l’Aplec de 
l’Ermita de Sant Simó
• Davant les baranes de l’Ermita.

Interpretat per l’Esbart Dansaires d’Iluro. 



La glosa o cançó improvisada és el joc 
d’improvisar lletres al moment sobre me-
lodies predeterminades. Aquesta pràctica 
consolidada a altres indrets del món, a 
casa nostra està en ple procés de recupe-
ració. Nyacres, garrotins, jotes o corran-
des s’aniran succeint en un seguit de pro-
ves. T’animes a glosar?

La Coixinera és una companyia nascuda 
al Maresme l’any 2001 amb el principal 
objectiu de fer arribar el Sarau a tots els 
públics. Repartint Saraus per tot el terri-
tori i més enllà, aquesta formació vol es-
tablir un vincle entre les nostres melodies 
tradicionals i els ritmes més actuals, fent 
així la seva aportació concreta per a què la 
tradició musical del nostre país obtingui el
reconeixement que es mereix i necessita.
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Hora del conte especial festa 
de Sant Simó:
En Bum i el tresor del Pirata
A les 6 de la tarda

• Ermita de Sant Simó

A càrrec de la Cia. Homenots.
En Bum és un elefant que una nit 
s’assabenta que a la platja de la Mitja Llu-
na hi ha un tresor amagat. Farà tots els 
possibles per trobarlo amb els seus amics. 
Però, se’n sortirà?

Organitza: Ajuntament de Mataró.
Biblioteques de Mataró.

Repic de campana
A les 9 del matí

• Ermita de Sant Simó

I durant tot el dia:

Venda de sabres i visita de les 
escoles de la ciutat

Dolç propi de la diada de Sant Simó, pa-
nellets i castanyes, a càrrec dels pastis-
sers de Mataró.

DIMECRES

28
octubre

Eucaristia de Sant Simó
A les 12 del migdia

• Ermita de Sant Simó
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Recull de cançons populars
A les 10 del matí

• Ermita de Sant Simó

A càrrec dels nens i nenes de l’Escola 
Anxaneta.

Els alumnes de 3r de Primària de l’escola 
Anxaneta participen cada any a les fes-
tes de Sant Simó tot oferint una cantada 
de cançons marineres a l’Ermita. Es fan 
dos concerts, un adreçat als alumnes de 
l’escola, i a continuació un altre obert a 
tothom.

DIJOUS

29
octubre

Un cop acabats els concerts, els alumnes 
surten a la plaça a menjar el tradicional 
sabre.

Organitza: Escola Anxaneta.

Imatges d’arxiu de les Festes de l’Aplec Sant Simó. 
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ESPECTACLES POQUET • C/ Cuba, 53 - Mataró

CONSTRUCCIONES JUAN JORDAN S.L. • Hospital, 16 - Mataró

FITNESS FACTORY CLUB • Cami Ral, 39-41 - Mataró

SET - AVET • C/. Antoni de Capmany, 25 - Mataró

ANTIGA FARMÀCIA DR. SPA • Pl. Santa Maria, 3 - Mataró

AXA REINVENTANT LES ASASEGURANCES  • Gemma Macanas i Judit 

Duarte, Camí Ral, 79 - Mataró

BAR FRANK • Rda. Cervantes, 47 - Mataró

BAR LA MORERA • Avda. Maresme, 507 - Mataró

BAR QUICO • Camí Ral, 108 - Mataró

CAFÈ EL CASAL • Bonaire, 25 - Mataró

CAFÈ-BAR LA REFORMA • Camí Ral, 142 - Mataró

CAN MONTSERRAT, CELLER • Santa Maria, 14 - Mataró

CARME ROS • Hospital,20 - Mataró

CARNISSERIA XARCUTERIA FEFA • Camí Ral, 130 - Mataró

CENTRE ROLDÓS • Av. Maresme, 453, 1r, 1a. - Mataró

CORATAMA • Foneria, 22 - Mataró

CUBAS MAFE • Sant Simó s/n - Mataró

D’OR - GENEROS DE PUNTO DOBLE-C • C/. Antoni de Capmany, 37,

baix 1a - Mataró

EL FAR DE L’HAVANA • Cami Ral, 118 - Mataró

ELECTRICITAT I ESTRIS • Sant Joaquim, 53 - Mataró

ESPAIFRED • Sant Bru, 19 local - Mataró

EUROMAC • C/. Félix Campllonch, 4 - Mataró

FARMÀCIA M.T.NOGUERAS I • C/. Siete Partidas, 79 - Mataró

FARMÀCIA DE L’HAVANA • C/. Camí Ral, 110 - Mataró

FERRETERIA COLOMER • La Riera, 4 - Mataró

FERRETERIA TAPIAS • C/. Portal de Valldeix, 26-27 - Mataró

FOLGARONA  S.A. • Ronda Alfons Xé. El Savi, 23-25 - Mataró

FUTURA, REHABILITACIÓ D’EDIFICIS • C/. Sant Joan, 61 - Mataró

GRUP FEIMAT, FERRETERIA INDUSTRIAL • Carrasco i Formiguera, 23 - Mataró

HOMS • Josep Trueta, 1-3 - Cabrera de Mar

INSTAL-MAT • Sant Bru, 22 - Mataró

JOAN DORDA CUCURELL (Col·laborador)

LA CONFITERIA • Camí Fondo, 2 - Mataró 

La OCA CODI • Solís, 51 - Mataró

LA PARADETA • Floridablanca, 12 - Mataró

MARIA ANGELS HERRERA • Plaça Gran, parada núm. 5 - Mataró

MDF M. DOLORS FERNÀNDEZ SAINZ DE LA MAZA,

MILAR CENTRE • Rda. Alfons X el Savi, 76-78 - Mataró

MISSATGERS SANT VALENTÍ • Sant Valentí, 30 - Mataró

MOBLES CAÑELLAS • Sant Josep, 8-10 - Mataró

MOTOR CAPMANY • Fortuny, 53 - Mataró

MOTOS XEVI • Cami Ral, 16 - Mataró

NATUR FARMA • Camí Ral, 20 - Mataró

OMNIFAUNA • Cinc Sènies 76,  Veïnat de Mata - Mataró

PA I LLETRES • C/. Pacheco, 110 - Mataró

PASTISSERIAFLECA EL PILAR • Rda. Alfons X el Savi, 135-137 - Mataró

PASTISSERIA NÚRIA • Avda. Amèrica, 6 - Mataró

PEIXETERIA SOLÍS • Francesc Macià, 49 i San Juan Bosco, 12 - Mataró

PEIXOS TERESA • Mercat de la Plaça de Cuba, P.  201-203 - Mataró

PERRUQUERIA JORDI SERRA • Floridablanca, 87 - Mataro

PLOT DISSENY • Av. Maresme, 431 - Mataró

PREMIERCAN • Confraria de Sant Elm, 37 - Mataró

R.N. MOTORS Cami Ral, 186 - Mataró

RACÓ DE L’HAVANA • C/. Del Prat, 26 - Mataró

RACÓ D’EN MARGARIT • Passeig del Callao, 15 - Mataró

RECUPERACIÓ DE MATERIALS SERRA • Camí Ral, 59-61 - Mataró

Col .laboren amb la festa

ANNA ROMEU (Fotografia) • Jaume Isern, 27 - Mataró

ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER MARESME • Carrer de 

Carlemany, 6 - Mataró 

BAR LA MORERA • Av. del maresme, 597 - Mataró 

CAIXA DE PENSIONS I BARCELONA • Cami Ral, 129-131 - Mataró 

CARNISSERIA RAVENTÓS • Sant Cristòfol, s/n (Plaça Xica) - Mataró 

CASABELLA SPORTS • Sant Josep, 58 - Mataró

CASTANY ELECTRODOMÈSTICS • La Riera, 11 - Mataró

CELLERS MONTSERRAT • Ctra. Mata, 36 - Mataró

CONFECCIONS ALEMANY • Barcelona, 6 - Mataró

CONFECCIONS REYMAN • La Riera, 82 - Mataró 

COSTA “MODA I CONFECCIONS” • Sant Josep, 52 - Mataró

CULTIUS BALIS • Can Rius. Aptdo. 44 - Sant Andreu de Llavaneres 

DESCANS-COSTA • Plaça de les Tereses, 34 - Mataró 

F. GRABULOSA MATALASSERIA • Cami Ral, 289 - Mataró

FARMÀCIA M.T. NOGUERAS • Set Partidas, 79 - Mataró 

FERRETERIA COLOMER • La Riera, 4 - Mataró 

FORN SANT JAUME • Santa Maria, 7 - Mataró 

FRÈSIA • Palau, 24 - Mataró 

INTER-SPORT • Ronda Barceló, 43 - Mataró 

JOGUINES BORRAS • Damià Campeny, 15 - Mataró

JOGUINES SOMNIS •  Camí Ral, 442 - Mataró

JOIERÍA JIMÉNEZ • Avda. América, 108 - Mataró 

JUAN JORDAN • Hospital, 16 baix - Mataró

JULIÀ, LAMPARES I OBJECTES REGAL • Santa Teresa, 26 - Mataró

LA CREU BLANCA • Sant Cristòfor, 1 (Plaça Xica) - Mataró

LLIBRERIA EL FAR DE L’HAVANA • Cami Ral, 118 - Mataró

LLIBRERIA MARQUEZ • Argentona, 4 - Mataró

MASSANA, S.A. • Pol. Ind. del Cros, s/n. - Mataró

MAURI SOLER, S.L. • La Riera, 131 - Mataró

MONTSERRAT VILALTA • Sant Cristòfol, 20 - Mataró

OPTICA SALAS • La Riera, 55 - Mataró 

PASTISSERIA UÑÓ • La Riera, 84-86 - Mataró

PAYA - MOTOCICLETES, S.L. • Batista i Roca, 21 - Mataró

RESTAURANT PIZZERIA CAMINETTO • Camí Ral, 407 - Mataró 

SABONS LA OCA • Solis, 51 - Mataró 

SASTRERIA SERRAS • La Rambla, 6 - Mataró

SATERRA JOIERS • La Riera, 24 - Mataró

TOLDOS HIDALGO • Siete Partidas, 4 - Mataró

TORIBIO BISBAL • La Riera, 101 - Mataró

VIDRES TRESSERRES • Cami Fondo, 15 - Mataró

VILASECA,S.A. • Campmany, 25 - Mataró

Col .laboren amb la tómbola

Us hi esperem!
                   Gràcies a tots…

RESIDÈNCIA D’AVIS EL MIRADOR • C/. de Capcir, 90 - Urbanització 

Sant Quirze - Mataró

RESIDÈNCIALLAR SANT MARC, S.L. • Camí Ral, 357 - Mataró

RETOLINS • Tetuan, 25 - Mataró

ROSANA MODA • Floridablanca, 13 - Mataró

SACHER, PASTISSERIA-BOMBONERIA • Sant Benet, 14 - Mataró

SERVYMEX S.L. • Cami Ral, 121 - Mataró

TAO WOMAN • C/. Antoni de Capmany, 14 - Mataró

TECMA • Camí Ral, 132 - Mataró



http://festesaplecsantsimo.tk

Comissió Cultural Recreativa Ermita de Sant Simó de Mataró

Veïnat de Mata, núm. 13 • 08304 Mataró
Tel. 93 790 70 59

Parròquia de Sant Simó i Sant Pau

Veïnat de Mata, núm. 13 • 08304 Mataró
Tel. 93 790 70 59

Siete Partidas, núm. 40 • 08304 Mataró
Tel. 93 790 13 29

Ajuntament de Mataró - Direcció de Cultura

Carrer de Sant Josep, núm. 9 • 08302 Mataró
Tel. 93 758 23 61
www.mataro.cat

Amb la col·laboració de:

MÉS INFORMACIÓ


