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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
Quines ganes de Festa Major!
Si la Festa Major sempre ha estat un moment molt desitjat per
poder celebrar el retrobament amb amics i veïns, ara més que mai,
després de més d’un any de patiment, contenció i distanciament
social, serà un moment i un espai màgic on deixar enrere el malson
de la pandèmia i començar a mirar el futur amb il·lusió renovada.
No podrà ser una Festa Major com les d’abans perquè haurem de
seguir aplicant les mesures de prevenció i protecció vigents en el
moment, però el programa intensament treballat per la regidoria
de Cultura ens permetrà gaudir de música en viu de molt alt nivell
i de la nostra cultura popular. Després de 2 anys, la colla gegantera
i els diables Macabres podran tornar a sortir, amb més ganes que
mai, a donar-ho tot pel nostre poble i la seva gent.
Gaudiu de la nostra Festa Major, gaudiu de l’estiu i honorem al
nostre patró, Sant Feliu!

JORDI MIR I BOIX
Alcalde de Cabrera de Mar

3

POLÍGON LES CORTS
CARRER DE LES CORTS, 19
CABRERA DE MAR
TELÈFON 647 48 80 95
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REGIDOR DE CULTURA
L’Emplaça’t Festival: oferta complementària a la Festa Major
La situació actual no permet la celebració d’un Emplaça’t com tots
el coneixem. El context sanitari i les restriccions han anat marcant la
nostre vida des del març del 2020 que, entre altres coses, va comportar
la suspensió de l’activitat cultural. El 2021, l’Emplaça’t celebrava la seva
cinquena edició, que malauradament es va haver d’anular en l’últim
moment. Aquest any, després de la represa cultural, tornem amb una
nova edició de la nostre festa que incorpora una programació musical
complementària englobada en el que anomenem l’Emplaça’t Festival.
Aquesta nova oferta musical de primer nivell busca potenciar la nostre
cultura popular fent-la més forta i més atractiva.
Durant aquests dies ens hem hagut d’afrontar a dues reprogramacions
gairebé totals de la festa. Una pel nou disseny dels actes en un espai
controlat i amb el públic assegut i la segona per la limitació horària
dels darrers dies. La gran incertesa no ens ha permès poder tenir-ho
tot amb l’antelació que ens agradaria però com deia abans, ha vingut
molt marcat per la situació de cada moment. Des d’aquí vull donar les
gràcies a totes les persones que han estat treballant aquests mesos,
especialment les dues últimes setmanes per a que tot surti de la millor
manera possible i es garanteixin les mesures de seguretat que ara
mateix és la nostre prioritat.
Per sort, tindrem una nova edició
de l’Emplaça’t: una festa feta pels
cabrerencs i per als cabrerencs amb la
singularitat que la caracteritza.

SERGI TEODORO I JOSÉ
Regidor de Cultura
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PROGRAMA DE
FESTA MAJOR 2021
dimecres 21 de juliol
21.30 h / Plaça de l’Església

ÒPERA A LA FRESCA
La Bohème de G. Puccini. Es projectarà en gran format
la versió gravada a The Metropolitan Opera (DVD
Live 2008), dirigida per F. Zeffirelli i amb actuació
de A. Gheorghiu, A. Arteta i R. Vargas. La Fundació
Burriac, com cada any, ens porta una de les òperes més
importants de la música.

dijous 22 de juliol
22.30 h / Institut – Escola Pla de l’Avellà

CINEMA A LA FRESCA
El cavaller del drac
Una pel·lícula d’animació per a tots els públics produïda
a Alemanya. El drac platejat Jung s’uneix a Ben, un nen
orfe, en una aventura per l’Himalaya a la recerca de
l’entrada als cels, el lloc on els dracs poden viure per
sempre en pau.
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dissabte 24 de juliol
12 h / Can Benet

EXPOSICIÓ
L’exposició constarà dels cartells i programes de les
Festes Majors de Sant Feliu i Santa Elena d’Agell des dels
anys 30 fins l’any 2000.
També hi haurà música de l’època alternada amb àudios
de veïns i veïnes de Cabrera que expliquen anècdotes
de Festes Majors viscudes en primera persona.
Horari de visites: 24,25 i 31 de Juliol i 1 i 2 d’agost de
12 a 14h.

dijous 29 de juliol
22.30 h / Institut – Escola Pla de l’Avellà

CINEMA A LA FRESCA
El jardín secreto
Una pel·lícula de fantasia per a tots els públics amb
actors d’alt nivell com Colin Firth i Julie Walters.
Inspirada en una novel·la de 1911, la pel·lícula explica
la història de Mary, una nena òrfena que és enviada a la
mansió del seu tiet a Anglaterra, on descobrirà un jardí
ple de màgia.

CABRERA DE MAR
Can Pau Ferrer, 8
(Davant del Cap)
T. 93 750 63 48
T. 616 018 305

IMPLANTOLOGIA
ORTODÒNCIA
ESTÈTICA DENTAL
PRÒTESI DENTAL
ODONTOPEDIATRIA
RADIOLOGIA 3D

VILASSAR DE MAR
Av. Montevideo, 164
T. 93 759 29 71
T. 630 844 432

www.bellmuntdental.com
segueix-nos a
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@bellmuntdental

divendres 30 de juliol
19 h / Envelat

ESPECTALE DE MÀGIA
Voleu gaudir de la Màgia de proximitat ? Tenir il·lusions?
Doncs els grans mags del Màgic Grup Maresme us
esperen amb el seu espectacle “ Mag Pampa i Mag
Dodó, dos mags que Déu n’hi do” ?
20.30 h / Can Carles

PACHAWA SOUND / THE TYETS / ZOO
Iniciem la nit amb PACHAWA SOUND, que ha fet del
directe la seva millor arma. El seu, és un espectacle únic
i potent, des de la posada en escena a la part tècnica,
pensat per atrapar i fer gaudir el públic. Aquesta banda
maresmenca aconsegueix fer impacte a partir d’un
repertori sòlid, sense fissures, i amb caràcter propi, que
transita per les noves corrents com ara el reggae, el hip
hop, el latin i l’electrònic.

Construccions Teixidó Flamerich, S.L.
La Riera, 62, 1r 1a · Cabrera de Mar
Tel. 93 759 10 96

teixido@teixidoflamerich.com
www.teixidoflamerich.com
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Continuarem amb els mataronins THE TYETS, que
venen amb una proposta musical i lírica que, en el seu
moment, van denominar “trapetón”. Esteu preparats
i preparades per moure el cos sense parar amb el
maridatge de trap i reggaeton?
Per acabar la nit, un dels grups més potents de
l’actualitat: ZOO, un col·lectiu musical valencià que se
centra entre el rap, el hip-hop, el rock i l’ska però que
també mescla ritmes electrònics. Pel que fa a la lletra
de les cançons, tracten qüestions polítiques i socials
d’actualitat. De ben segur, ens faran ballar sense parar!
Durant el concert hi haurà un castell de focs.

LA REVETLLA
dissabte 31 de juliol
17.30 h / Plaça Salvador Espriu

TORNEIG DE PETANCA
El Club de Petanca Pla de l’Avellà, organitzador del
torneig, us convida a participar-hi. Hi haurà premis per a
les tres primeres tripletes.
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17.30 h / Envelat

CONCERT D’ANNA D’IVORI
La cantant tarragonina ens porta un disc ple de cançons
que ens parlen d’històries viscudes i no viscudes,
passades i imaginades, de personatges reals i d’altres
que ho podrien haver estat. Unes cançons plenes de
vides que s’entrellacen com les seves partitures en
aquest espectacle.
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18.30 h / Can Carles

PAU ALABAJOS / ELS PETS
Quina gran combinació!
PAU ALABAJOS experimenta amb noves sonoritats:
s’electrifiquen les seues composicions; guanyen ritme
i contundència, i podríem dir que la seua literatura es
torna cada vegada més esmolada i visceral. Cançons
amb el cor a la gola.
I què dir de ELS PETS. Diuen que portaran dalt dels
escenaris els 20 grans èxits de la banda, de forma
cronològica inversa, dels més recents als més antics.
Cada un dels concerts farà una mirada retrospectiva del
que han estat els trenta-cinc anys de la carrera del grup,
i serà una petita festa per a celebrar el 35è aniversari
amb els seus seguidors, que els han donat suport i que
han viscut aquests anys amb la banda sonora d’Els Pets
acompanyant-los. Els Pets tenen ganes de fer-nos ballar
i no pararan fins a aconseguir-ho.

ADMINISTRACIÓ
DE COMUNITATS
TERRAMINIUM CABRERA DE MAR
LES FINQUES DEL PLÀ
Passeig de Montserrat, 24
Cabrera de Mar · Telèfon 93 754 17 07
lesfinquesdelpla@terraminium.com
www.lesfinquesdelpla.terraminium.com

L’Administració de Finques Transparent
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NIT DE REVETLLA
22 h / Can Carles

CONCERT D’INICI amb
“ EBRI KNIGHT I DJ SENDO”
Comencem la nit amb el grup de música folk rock
format a Argentona: EBRI KNIGHT i seguim amb el DJ
SENDO, que ens sorprendrà amb les seves sessions!

00 h / Can Carles

EMPLAÇA’T
L’Emplaça’t és un acte de cultura popular: amb motiu
de l’arribada de la Diada de sant Feliu, patró de Cabrera
de Mar, les figures del seguici festiu del poble surten a
ballar per a celebrar la festa cabrerenca.
Durant l’acte, les figures i comparses fan balls
tradicionals a ritme de la música de Riu.
Cal que us protegiu amb roba de cotó, preferiblement vella
i amb mànigues, pantalons llargs i barret.

Membres de:
AICAT 6.350
Registre d’agents immobiliàris de Catalunya
ANPIFF 1.180
Associacion Nacional de Profesionales Immobiliarios
Financieros y Fiscales

Av. Pare Jaume Català, 30-36 local 10
08349 Cabrera de Mar
T. 93 750 23 70 · M. 630 039 888
info@aixhomebarcelona.com
www.aixhomebarcelona.com
facebook/aixhomebarcelona

Compra-venda i lloguers d’immobles al Maresme
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Com bé sabeu, davant la situació epidemiològica que
estem vivint, s’ha de garantir que l’organització dels
actes sigui segura en tot moment. Per això, cal controlar
els aforaments amb la reserva prèvia de plaça. Trobareu
tota la informació necessària per a la vostra reserva
d’entrada a la web
www.gaudeixcabrera.cat
Us hi esperem a tots i totes!

Ig n a s i

astis ser
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Av. Pare Jaume Català, 30
CABRERA DE MAR
T. 93 759 29 37
Santa Maria, 85
VILASSAR DE MAR
T. 93 754 15 67
Mossèn Jacint Verdaguer, 23
PREMIÀ DE MAR
T. 93 653 69 53

LA DIADA
diumenge 1 d’agost
7.30 h / Des de la plaça de l’Ajuntament

MATINADES
La festa continua..., els flabiolaires, els tabalers i els
diables Macabres ens demostraran que són matiners o
que encara no han marxat a dormir... qui ho sap?

MATÍ DE REBEQUERIA
11 h / A Can Carles

HISTÒRIES D’EN MÀRIUS I
L’HELENA.
CONTACONTES NARRAT I ANIMAT
Els nans Màrius i Helena tenen moltes ganes de jugar
amb els nens i les nenes de Cabrera de Mar, després
de tant de temps sense veure’ls. Com cada any per
Festa Major, ens vindran a explicar una de les fascinants
històries que han viscut al llarg dels segles al nostre
poble.

REPARACIÓ I PREPARACIÓ DE VEHICLES
ELECTRICITAT · AIRE CONDICIONAT
SERVEI DE MANTENIMENT

tallers

MUNTATGE D’ACCESSORIS
ESPECIALISTES 4X4
Camí del Mig, 62 - 64 Nau 4A
08349 Cabrera de Mar
Telèfon 93 750 00 61

Taller de
Reparacions Cabrera
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A continuació

Espectacle musical amb
LA DIFERENT ORQUESTRA
“La Different Orquestra” és un homenatge a la vida de
l’artista; un espectacle de clown, un concert en directe
amb música d’ara i d’abans, un xou amb molt d’humor
que demana la interacció del públic, perquè el públic és
el que fa diferent l’espectacle. El xou ha de continuar...
I si no hi ha artista l’haurem de buscar. Avui pot néixer
una nova estrella, i pots ser tu. Perquè “La Different
Orquestra” és una proposta única i irrepetible que
veu en la diferència la major de les virtuts i riqueses
humanes. Sigues tu mateix, i sigues diferent!
12 h / Església de Sant Feliu

MISSA SOLEMNE
La missa dedicada a Sant Feliu és un bon moment
perquè molts veïns i veïnes ens trobem en germanor.
13 h / Plaça de l’Església

SARDANES
Com no podia faltar, gaudirem d’un repertori tradicional
català amb la cobla La Principal del Llobregat.

MASOLIVER
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18 h / Envelat

LLOLL BERTRAN.
EL SECRET DE LA LLOLL BERTRAN
Quina il·lusió tornar a veure la Lloll seduint-nos amb
tot el seu gran talent per a la comèdia, el cant, el ball,
paròdia i la capacitat d´emocionar, oi?
Aquest és un conte teatralitzat, una història romàntica
d´un comte francès i una cupletista catalana, plena
d´aventures, sorpreses i bogeries. Un espectacle fresc i
divertit, on la Lloll fa tots els papers de l’auca i desplega
el seu ofici i el seu art com a gran xou-woman. Aquest
espectacle és molt més que un monòleg teatralitzat. És
una història de suspens en què conviuen personatges
ben variats (i algun de molt actual) i on trobarem un bon
assortit d’estils musicals.
18.30 h / Can Carles

CONCERT SUU + DOCTOR PRATS
Quin millor diumenge que poder cantar les cançons en
català i castellà de la cantant barcelonina SUU!
I tot seguit, el grup que tots coneixem: DOCTOR
PRATS, que ens ho faran passar, com ells diuen, Massa
bé!
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22.30 / Can Carles

CABRERA ÉS ESPECTACLE
Un espectacle per a tots els públics, ple de sorpreses,
amb cançons de tots els temps i estils portades a
l’escenari pels veïns i veïnes de Cabrera de Mar;
amb paròdies divertides, artistes actuals, números
memorables...
La posada en escena d’aquesta nit culmina la feina
de preparació de tot un poble i tot un any, durant el
qual es treballa per a reinventar i inspirar la festivitat i,
sobretot, per a aconseguir passar una bona nit de Festa
Major plegats! Venda d’entrades a la Sala Nova (dissabte
17 de juliol de 9 a 13 h i de 17 a 19h). Preu: de 4 € a 6 €.

dilluns 2 d’agost
11 h / Institut - Escola Pla de l’Avellà

TOBOGAN I JOCS D’AIGUA
Vine a gaudir del tobogan d’aigua amb rampa i d’un
inflable infantil, on podràs remullar-te en aquesta època
de tanta calor. A més a més, ens podrem refrescar
amb un circuït de jocs d’aigua tradicionals, on hi haurà,
també, jocs d’habilitat i de punteria.
Descobreix una altre manera de jugar i d’aprendre amb
l’aigua.

Bones Festes!
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17.30 h / Can Carles

CONVIDADA DELS SENYORS
DE BURRIAC
Els Nans de Cabrera, la Tragèdia i la Comèdia, el Marius
i l’Helena, en Pere Joan Ferrer i l’Elionor de Sarreira,
conviden tots els nens i nenes del poble a gaudir de
l’espectacle de música infantil “BALLANT DAMUNT
LA LLUNA”, DE REGGAE PER XICS. Acompanyeunos en aquest viatge sideral a bord de la nau RPX-4.
Saltarem de planetes a estrelles tot creuant l’univers, i
ho farem acompanyats de la capitana Antonieta, ballant
damunt la lluna a ritme de Reggae per xics!

18 h / Envelat

CONCERT COBLA MARICEL
I ANDREU MIRET
El so de la terra pren la paraula amb un projecte insòlit
i ple de màgia: la COBLA MARICEL i el tenor ANDREU
MIRET presenten el concert “Catalunya: Terra de
Cants”, un viatge sonor que dibuixa la petja musical d’un
país. Ens endinsarem en una selecció de peces, lletres
i melodies, que són pròpies d’una identitat col·lectiva,
d’un amor vers la terra i la natura. La música i el cant a
través del Lied Català (la cançó catalana).
Av. Pere Jaume, 30-36
CABRERA DE MAR
T. 93 702 77 79
M. 608 752 922
M. 634 963 752
cateringroser@gmail.com
www.cateringrosermenu.com
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19 h / Instal·lacions Agility Cànic

TORNEIG SOCIAL AGILITY CÀNIC
L’escola canina Agility Cànic organitza, a les seves
instal•lacions, el torneig social d’estiu. Aquest torneig
integra, en diferents categories, des dels gossos
esportistes més novells als més experts del club.
Hi haurà els equips de guia i gos, on caldrà superar un
circuit d’obstacles de forma acurada i en el mínim temps
possible. Més informació a www.agilitycanic.cat.
22:30 h / Can Carlesv

CREMA DE BRUIXES
Els vilatans han capturat la Bruixa Isolda i la volen fer
desaparèixer per tota la maldat que diuen que ha fet pel
poble. Però els Diables Macabres la volen salvar, i evitar
així que sigui cremada!
Si voleu veure com acaba aquesta lluita entre dos
bàndols, haureu de venir protegits, ja que saltaran
espurnes de foc!
Cal que us protegiu amb roba de cotó, preferiblement vella
i amb mànigues, pantalons llargs i barret.

Ctra. B-502, km 1,2
Cabrera de Mar
Tel. 937 501 742
info@nougarden.com

www.elnougarden.com
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CONCERT VERSION IMPOSIBLE
El xou man David Moreno presenta el seu nou projecte
musical VERSIÓN IMPOSIBLE. Acompanyat per 5 grans
músics, Moreno i la seva banda reten homenatge a
diferents artistes de totes les èpoques i estils com Fito,
Dani Martin, Shakira, Julio Iglesias, Camilo Sesto, Eros
Ramazzotti, Louis Armstrong, Estopa... No parareu
de ballar amb aquest repertori de versions d’avui i de
sempre!

FI DE FESTA
dimarts 3 d’agost
20 h / Institut – Escola Pla De L’avellà

HAVANERES
Aquest any podrem gaudir de dos grups d’havaneres
que s’aniran alternant. Començarem amb les cançons
marineres de CAVALL BERNAT per a continuació
poder escoltar LA BELLA LOLA, dues veus mixtes i una
guitarra al servei de la cançó.
Ho voleu acompanyar amb un bon cremat?

+34 637 203 410 · info@com9estudi.com · @com9estudi
Passeig Montserrat, 28 · Cabrera de Mar
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21 h / Des de la Font Picant

VISITA GUIADA NOCTURNA AL
CASTELL DE BURRIAC
Vols veure els focs artificials de Festa Major des del
castell més fantàstic del Maresme? Viatja al cor de
l’edat mitjana durant la nit de la mà d’un trobador que
t’explicarà els secrets de la vall de Cabrera i del castell
de Burriac. No t’oblidis de portar una llanterna o frontal
i calçat apropiat. Entrada gratuïta pels nens de 0 a 3
anys.
22.30 h / A diversos indrets

CASTELL DE FOCS
Per acabar la Festa Major podreu veure el Castell de
focs des de diversos indrets.
Fins la propera Festa Major!

Menjar casolà amb
productes frescos
Comida casera con
productos frescos
Camí del Mig, 118 · Nau 42
Pol. Ind. Les Corts
CABRERA DE MAR
Reserves/Reservas al:
T. 93 756 62 18
@restaurantnoupoligon
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Festa Major de
SANTA ELENA D’AGELL 2021
dimarts
17 d’agost

dimecres
18 d’agost

22 h / Alberg Torre Ametller
11 h / Ermita de Santa Elena

ESPECTACLE GRILLATS

MISSA SOLEMNE

Tornarem a veure l’entitat de teatre
i arts escèniques Grillats, que ens
faran gaudir del seu espectacle de
playbacks!

Ofici de Festa Major en honor a
Santa Elena, presidit per Mn. Josep
Lluís Muñoz. Ens acompanyarà
Carme Godall amb la música
d’orgue, durant l’ofici.
21.30 h / Alberg Torre Ametller

HAVANERES I ROM
CREMAT
Per acomiadar la Festa Major
gaudirem d’una nit d’havaneres
amb el grup BARCAROLA. Durant
la mitja part prendrem un bon got
de rom cremat.

Barnizados, lacados y flokados
Realizamos aplicaciones especiales a los
materiales de Orac Decor.
Ronda Narcís Monturiol, 15 · Cabrera de Mar
T. 93 759 85 60 · info@differentbartelak.com
@differentbartelak
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PROJECTE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES
Per gaudir d’unes nits més segures, durant la Festa Major de Cabrera de Mar
podreu trobar professionals de Som.Nit, que us informaran i assessoraran
sobre els efectes perjudicials del consum de drogues.
Som.Nit és un projecte de prevenció i reducció de riscos. Com a exemple,
podreu trobar les proves d’alcoholèmia, pensades per informar dels riscos
existents en la barreja d’alcohol i conducció, entre d’altres.

PUNT LILA.
Si ens toquen a una, ens toquen a totes!
El Punt Lila s’instal·larà de nou a la Festa Major per denunciar els casos
d’assetjament sexual i lluitar contra la discriminació de la lgtbifòbia.
Sovint, les aglomeracions de persones i el consum d’alcohol durant les festes
serveixen de pretext perquè es produeixin situacions d’assetjament, abusos
i agressions sexuals. Cal prevenir i evitar aquestes situacions de violència de
gènere i agressions sexistes durant l’oci nocturn. Esperem que durant les nits
de festa d’enguany no hi hagi cap incidència d’aquest tipus i que el Punt Lila
serveixi com a difusor i mètode de pedagogia i de prevenció.
El Punt Lila és un lloc de referència, des d’on dos professionals, acompanyats
de membres de l’entitat Espai Dona de Cabrera de Mar, oferiran informació i
assessorament per tal de treballar àmbits d’igualtat i de no discriminació; un
valor central que volem instaurar a la nostra Festa Major.

Tornant a casa en aquestes festes, vull ser lliure, no valenta.

FIRA D’ATRACCIONS
Les atraccions de la Festa Major estaran instal·lades als aparcaments de Cal
Arnau i al de Can Rodon des del dijous 29 de juliol fins al dimarts 3 d’agost.

TALLER RIVAS
CALIDAD Y RAPIDEZ al mejor precio

- neumáticos - alineación - amortiguadores - aceite
- aire acondicionado - filtros - mecánica en general
Lunes a viernes: de 10h a 13h
y de 15.30h a 21h
Sábados: de 10h a 13h y de
15.30h a 19.30h

Compra y venta de coches
Ctra. NII párquing Carrefour km 614

937 597 102 - 638 300 736
taller-rivas@hotmail.com
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Telèfon 93 879 07 40
info@instalfinestra.com
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ROCAUTO

EXPERTS EN PLANXA I PINTURA
Totes les asseguradores
Vehicle de cortesia gratuït

Tel. 937 541 223

rocautomac@rocautomac.com

C/ Torrent de la Santa, 72
VILASSAR DE MAR

TALLER DE MECÀNICA RÀPIDA
Especialistes amb pneumàtics
nous i d’ocasió
L’ÚNIC TALLER QUE NO
ET POSA HORARIS! VINE I
T’ATENEM AL MOMENT!
OFERIM:
Assessorament gratuït en tot
el que necessitis
DISTRIBUÏDORS OFICIALS LA FUENTE
Muntatge enganxalls, venda de remolcs,
porta bicicletes normals i elèctriques,
porta-gossos...

ELS NOSTRES SERVEIS:
Bateries · Frens i Pastilles · Filtres
Bombetes · Amortiguadors
Revisions pre-ITV · Canvis d’oli
Servei change-road..

Camí del Mig, 25 · Cabrera de Mar · 93 759 55 31 · www.neumaticsocasio.com
30
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MOTO I BICI
Lloguer de biciletes elèctriques

Bona festa major

MÚSICA EN VIU
tots els dijous de juliol
i agost a partir
de les 21:30h

Jaume Català, 19 - Cabrera de Mar
T. 93 750 64 45 - masiacanrodon@hotmail.com
www.masiacanrodon.cat

Camí del Mig, 106 (P.I. Les Corts) · Cabrera de Mar
T. 93 756 62 21 · info@dbike.es · www.dbikeshop.com

BONA
FESTA
MAJOR
2021
Telèfon:
937 378 042

Plaça Vella, 11
08506 Calldetenes
T. 93 883 27 96
info@noetperdis.com
www.noetperdis.com

Pl. Ajuntament, 1 · Cabrera de Mar

EDITA:

PROGRAMES DE FESTA MAJOR, PLÀNOLS I GUIES D’INFORMACIÓ
MUNICIPAL
Volem agrair a tots aquells que heu col·laborat en aquesta publicació, la
vostra dedicació i el vostre esforç sense el qual no ho hauríem aconseguit.
SR ASSOCIATS® té tots els drets reservats, per això,
és prohibida la seva reproducció per qualsevol mitjà.
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DISTRIBUÏDORS DE TOT TIPUS DE FERRATGES

Rda. Narcís Monturiol 25 - Pol. Ind. Camí del Mig - Cabrera de Mar
T. 937 506 030 - www.imfeco.com - info@imfeco.com

FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PIEZAS EN GENERAL

JAIME SERRANO 619 34 46 37
Pol. Ind. Les Corts · C/ Les Corts, 37 · Cabrera de Mar
Tel. 93 756 61 73 · jaimeflx@hotmail.es
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