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Arriba la Festa Major de Sant Feliu, estratègicament si-
tuada al ben mig de l’estiu. I amb ella arriben les vacan-
ces per a moltes persones, i un temps d’esbarjo, alegria i 
convivència per a tothom.

Des de fa dos anys, amb l’arribada del primer gegant, 
Pere Joan Ferrer, la Festa Major de Sant Feliu ha fet un 
tomb important, s’ha anat enriquint amb la presència 
creixent de la cultura popular, sustentada per les colles 
de diables i gegants i que arriba al seu punt àlgid amb 
la celebració de l’Emplaça’t, un acte que no us podeu 
perdre. És gràcies al seu esforç i creativitat que enguany 
podem oferir a tota la ciutadania un programa divers i 
alhora integrador, pensat per a tothom, que consolida 
els actes més concorreguts i dóna l’oportunitat a nove-
tats pensades per a engrescar cada cop a més persones. 

Des d’aquestes línies vull agrair de tot cor la dedicació 
de totes les persones que, a través de les entitats o del 
Consell de Festa Major, aporten el seu temps, conei-
xement i esforç per ajudar a tirar endavant la nostra 
estimada Festa Major de Sant Feliu. Són ells qui la fan 
créixer any rere any, fent créixer així l’estima pel nostre 
poble.

Tanmateix, és de justícia agrair la dedicació i el bon fer 
dels tècnics municipals, dels membres de la brigada de 
GICSA i dels agents de la policia Local, que fan possible 
la coordinació dels actes en les millors condicions d’or-
dre i seguretat.

Us convido a gaudir d’uns dies intensos, i a fer-ho de 
manera alegra, distesa, pací�ca i cívica. Molt bona Festa 
Major a tothom! 

La Festa Major 
segueix creixent!
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JORDI MIR I BOIX
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Per molts municipis, la Festa Major és un dels mo-
ments més importants. Pels cabrerencs i cabreren-
ques no pot ser d’una altre manera. Desde fa dos 
anys, l’organització d’aquesta festa es fa a través del 
Consell de Festa Major, un òrgan de participació ciu-
tadana on tots els cabrerencs hi són benvinguts. La 
participació i opinió de tots vosaltres és imprescin-
dible pel progrés d’aquesta festivitat ja sigui a través 
d’una comissió o directament en el propi consell. 
L’Ajuntament només es dedica a gestionar aquestes 
opinions i a fer-les possibles.

A banda de la propia organització, hi ha al darrere un 
munt d’entitats, voluntaris i treballadors que fan pos-
sibles aquests dies d’esbarjo. Des d’aquí el meu agraï-
ment a tots ells per la seva implicació i dedicació per 
garantir que les diverses activitats es duran a terme 
de la millor manera possible.

Per últim, la implicació de tots vosaltres perquè els 
actes transcorrin d’una manera correcta és vital. La 
seguretat i el civisme dins d’una festa és una de les 
parts més importants per a què aquesta esdevingui 
amb normalitat. 

Només em queda que desitjar-vos a tots una bona 
Festa Major, una festa de tots!

Una Festa 
Major de tots!

SERGI TEODORO 
I JOSÉ

Regidor de Festes, 
Joventut i Esports
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DEL 22 AL 30 DE JULIOL

Prèvia de 
Festa Major



DIVENDRES
22 DE JULIOL
22 h / Can Bartomeu

ESTRENA DEL TAC
El TAC presenta Rumors de Neil Simon en ver-
sió de Sergi Berbel i dirigida per Joan Ramon.
Cinc matrimonis de l’alta societat novaior-
quesa es reuneixen en la casa d’un d’ells per 
celebrar l’aniversari de casament, però els am-
� trions no estan en la millor situació per a la 
festa. Falses aparences, xafarderies, sospites, 
embolics, malentesos a un ritme desenfrena. 
Entrada gratuïta.

DIUMENGE
23 DE JULIOL
21 h / Mas Pujol

CONCERT DE 
LOS DIABLOS
El mític grup Los Diablos, format a la dècada 
dels 70, oferirà un concert en el qual repassarà 
els èxits de la seva llarga trajectòria musical.

DIJOUS 
27 DE JULIOL
21 h / Mas Pujol

CONCERT DE JOAN & 
JULIA I MÓNICA GREEN 
& SOUL PROJECT BAND
Per tal de potenciar els joves talents musicals 
que s’estan formant a l’Escola de Música Mun-
cipal, gaudirem d’un concert a càrrec de la Jú-
lia Ventura en veu i d’en Joan Falcó al piano. 
A continuació la Mónica Green & Soul Project 
band amb tota la seva banda farà un concert 
de Soul-jazz, artista nascuda a New York, amb 
una energia inesgotable i una veu descomunal 
que ens farà vibrar.

DIVENDRES
28 DE JULIOL
21 h / Mas Pujol

CONCERT DE PANTALEÓ 
I JOAN MIQUEL OLIVÉ
El grup Pantaleó presentarà el seu darrer disc 
L’Apartament, un disc de pop colorista, enèrgic, 
emocionant i ple de melodies que difícilment 

farà que el públic l’obli-
di. Seguidament en 

Joan Miquel Oli-
vé, ex-membre 
del grup Antònia 
Font, farà un re-
pàs del seu reper-
tori i tocarà me-

lodies del seu 
segon disc 
Atlantis.
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DISSABTE
29 DE JULIOL
9 h / Envelat

TORNEIG DE DOMINO
Inscripció prèvia al 659.48.89.31 o bé a 
arinsbcn@gmail.com o a culturaifestes@ca-
brerademar.cat. Preu participació: 20€ persona 
amb esmorzar inclòs (40€ parella). Premis per 
a tots els participants.

11 h / Esplanada de Mas Terrillo

CIRCUIT D’AIRSOFT
L’entitat juvenil l’Escamot organitza un circuit 
amb diverses proves de tir aportant les rèpli-
ques perquè tothom pugui provar-les. Els me-
nors poden participar amb l’autorització dels 
seu pare/mare. Per a més informació adre-
çar-se a Can Martinet, centre de Joventut.

17.30 h / Pista petanca Pla de l’Avellà 

CAMPIONAT DE 
PETANCA
El Club de Petanca Pla de l’Avellà organitza el 
campionat de Festa Major.

19 h / Esplanada de Mas Terrillo

TORNEIG SOCIAL 
CÀNIC AGILITY 2017
Competició social per equips de tots els ni-
vells. Inclourà demostracions de disc dog i 
habilitats canines. 

A continuació, tu també pots! Vine amb el teu 
gos i podràs iniciar-te en aquest esport.

22 h / Aparcament de Can Rodón

PLAYBACKS CABRERA 
ES ESPECTACLE
Un any més, Cabrera és Espectacle ens ofereix 
una nit de playbacks. Música de tots els temps 
portades a l’escenari per artistes del nostre 
poble: paròdies divertides, artistes actuals, 
números memorables,... Tot amb un aire únic 
marcat per molts grans moments. Un especta-
cle per a tots els públics, visual, fresc, divertit, 
innovador, tendre, intens i elegant. La feina de 
tot un any dedicada a aquest espectacle cul-
mina aquesta nit intentant reinventar, inspirar 
i, sobretot, passar tots junts una bona nit de 
Festa Major!
Venda d’entrades a la Sala Nova el dia 22 de 
juliol de 9 a 13 h i de 17 a 20 h. Preu: 3 € i 5 €.
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DIUMENGE
30 DE JULIOL
De 10 a 14 h / 
Avinguda Pare Jaume Català

CAMPANYA DE 
DONACIÓ DE SANG
Amb una vegada no n’hi ha prou!
Per a més informació: 
www.donarsang.gencat.cat

10 h / Des de la plaça Nova

BICICLETADA POPULAR
Activitat esportiva de bon matí amb una pas-
sejada amb bicicleta pels carrers del poble. El 
recorregut està pensat perquè sigui assequible 
per a totes les edats. Amb la col·laboració del 
club ciclista BikeBurriac. 

Els infants han de portar casc de protecció per 
poder participar.

11 h / Plaça La Fàbrica

CIRUIT DE POKETS
Vine a provar les pocket bikes que varis joves 
han estat arreglant i muntant durant varis me-
sos a Can Martinet. Crearem un circuït a la 
Plaça de la Fàbrica. 

Obligatori casc i proteccions. Per als menors de 
18 és obligatori l’autorització del pare/mare.Per 
a mes informació, adreceu-vos a Can Martinet, 
centre de Joventut. Cal Inscripció prèvia.

18 h / Des del Carrer Josep 
Domenech (Santa Marta)

BAIXADA 
D’ANDRÒMINES
Gresca, diversió, emoció, una mica d’adrenalina... 
Per a més informació, adreceu-vos a Can Marti-
net, centre de Joventut. Cal Inscripció prèvia.

18.30h / Can Parcala 
(Ctra. Cabrera a Argentona km. 4,4)

TROBADA EN FAMÍLIA
Si vols saber conèixer el món de les plantes aro-
màtiques, si vols conèixer el funcionament d’un 
hort ecològic, si vols menjar bones maduixes 
de l’hort d’en Dídac amanides amb la mel que 
es processa al nostre poble, i gaudir d’un bon 
concert amb els Burriac Xtreme, no et podràs 
perdre aquesta tarda de Festa Major.

La participació és gratuïta però cal con� rmar a: 
canparcala@fundaciomaresme.cat. 

20 h / Des de l’avinguda Pare Jaume 
Català, davant l’Ajuntament

CRONOESCALADA
El club ciclista BikeBurriac organitza la quarta 
cronoescalada BTT � ns al castell de Burriac. 
T’hi pots apuntar a bikeburriac@gmail.com o 

al Facebook. Les inscripcions són li-
mitades i els menors de 16 anys han 
de venir amb una autorització dels 
pares o tutors legals que els autoritzi 
a participar.
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DILLUNS 31 DE JULIOL 
La Revetlla

20 h / Balcó de l’Ajuntament

PREGÓ DE FESTA MAJOR
Tot està a punt per l’inici de la Festa Major. En aquesta edició, el pregoner serà en Santiago Raul Lange, me-
dallista olímpic d’origen argentí qui va participar en els Jocs Olímpics de 1988, 1996, 2000, 2004, 2008 essent 
guanyador de dues medalles de bronze en la clase Tornado (vela) en les edicions d’Atenes 2000, Pekin 2008 i 
guanyador de l’or en els Jocs de Rio de Janeiro del 2016. A més, ha sigut guanyador de cinc 5 medalles d’or en 
els campionats del món de 1985, 1993, 1995, 2004 i 2014.



A continuació / Plaça de l’Ajuntament

ESPETEC D’INICI
Per donar per començada la festa, el nostre 
pregoner encendrà la tronada (traca) que do-
narà inici a la Festa Major 2017.

A continuació / Des de la 
Plaça de l’Ajuntament

TOC DE REVETLLA
Els diables Macabres, en  Marc Empaitabruixes i 
les bruixes, en  Rosegaescrots i la bruixa Isolda, 
la Tragèdia i la Comèdia, en Pere Joan Ferrer i 
l’Elionor de Sarriera ja tenen ganes que comen-
ci la festa. La cobla Principal del Llobregat els 
acompanyarà � ns a la plaça de l’Església. L’acte 
començarà amb el repic de les campanes que 
avisen que d’aquí unes hores és Festa Grossa.

21.45 h / Plaça del Poble

BOTIFARRADA POPULAR
Per agafar forces per l’Emplaça’t, Cabrera Soli-
dària ens preparà unes botifarres amb pa amb 
tomàquet, i els Svart Vin ens oferiran un concert 
del millor folk irlandés. Preu: 5 €. Els bene� cis 
es destinaran al projecte de tallers de pastissos 
per a nens amb malaties greus i /o discapacitats.

00 h / Plaça de l’Església

EMPLAÇA’T
Ja ha arribat l’hora, és el dia dedicat al nostre 
patró i els diables Macabres, en Marc 
Empaitabruixes i  les 
bruixes, en  Rose-
gaescrots i la bruixa 
Isolda, la Tragèdia i 
la Comèdia, en 
Pere Joan Ferrer i 
l’Elionor de Sarriera 
sortiran a festejar-ho 
a ritme d’unes cançons 
compostes expressament 
per a aquest acte. El grup

RIU, l’encarregat de la composició de les músi-
ques, ens acompanyarà en directe en un acte en 
què les � gures, el foc, la música i la gent són els 
protagonistes. Aquest acte vol apropar les � gu-
res i comparses a la gent, és un acte participatiu 
i demanem als participants que ballin i saltin al 
voltant de les � gures.
L’acte es compon de les següents parts: en co-
mençar, les � gures i comparses aniran sortint 
una a una i faran cada una el seu ball. Una ve-
gada hagin sortit totes, giraran al voltant de la 
plaça i acabaran repetint el primer ball que ha-
vien fet. En � nalitzar les � gures retornaran cap 
a la pl la Fàbrica acompanyades de nou per la 
cobla Principal de Llobregat. Després de l’últim 
ball, les � gures seran guardades a l’Ajuntament. 
Cal que us protegiu amb roba de cotó, preferi-
blement vella, amb mànigues, pantalons llargs 
i barret.

A continuació / Plaça la Fàbrica

CONCERT D’INICI DE 
FESTA MAJOR AMB 
ITACA BAND
Ens presentaran el seu nou disc Explosiva. 
Després de l’èxit aconseguit amb “Temerari”, 
el grup català torna als escenaris per mostrar 
les cançons del seu darrer treball, que com ells 
mateixos de� neixen “és una història d’amor i 
de guerra, de passat i futur”. No te’l pots perdre!

A continuació
Plaça la Fàbrica

DJ 
LOCAL 

CO 
Per tancar la nit i 

allargar la festa, el Dj 
Local Co seleccionarà 

els millors temes actuals 
per fer-nos ballar � ns ben 

entrada la matinada.
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22   La diada de Sant Feliu. Dimarts 1 d’agost

DIMARTS 1 D’AGOST

La diada de 
Sant Feliu 
8 h / Des de la plaça de l’Ajuntament

MATINADES
Moment en què s’ajunten els que encara no han anat a dormir de la festa de la nit anterior amb aquells 
que s’acaben de despertar per acompanyar les matinades que donen inici a la diada. Els fl abiolaires de la 
colla gegantera i els coets seran el despertador de Cabrera de Mar.



9.30 h / Plaça de l’Ajuntament

ESMORZAR DE COCA 
AMB LLONGANISSA
Acabades les matinades, el tradicional esmor-
zar de coca amb llonganissa no podia faltar per 
agafar forces per a un dia ple d’activitats.

11 h / Des de la Plaça de l’Ajuntament

CERCAVILA
La Tragèdia i la Comèdia, en Pere Joan Ferrer i 
l’Elionor de Sarriera i els � abiolaires, conjunta-
ment amb les autoritats, es preparen per anar a 
la missa dedicada al nostre patró.

12 h / Església de Sant Feliu

MISSA SOLEMNE
El moment més cerimoniós de la festa és la 
missa dedicada a Sant Feliu. Durant la cerimò-
nia cantarà el Cor Parroquial dirigit per Carme 
Godall i els � abiolaires de la colla gegantera.

A continuació / 
Església de Sant Feliu

BALL DE 
FIGURES
La Tragèdia i la Comèa 
Tragèdia i la Comèdia, 
en Pere Joan Ferrer i 
l’Elionor de Sarriera 
faran uns balls a l’in-
terior de l’església. 
Aquestes romandran 
a l’interior de l’església 
� ns dimecres 2 d’agost.

17 h / Parc de la Nova Cançó Catalana

JOCS GEGANTS
L’any passat vam estrenar aquests jocs en format 
gegant. Per aquesta Festa Major, us presentarem 
alguna novetat per passar una bona estona en 
família. Per acabar, repartirem polos de gel.

18 h / Parc de la Nova Cançó Catalana

CONCERT INFANTIL AMB 
PEP PUIGDEMONT
En Pep Puigdemont ens oferirà un espectacle 
musical basat en creacions pròpies dels discos 
Puré de cançons, Olor de Festa i Família Fesxup.

18.30 h / A Cal Conde

SARDANES
Ballada de sardanes amb la Cobla La Principal 
del Llobregat i l’orquestra Nova Blanes.

19.30 h / Parc Nova Cançó Catalana

FESTA HOLI
La Festa Holi és un festival d’alegria i amistat a 
través del color i la música que ho inunda tot. 
El missatge d’aquest festival és que hem d’obli-
dar tots els nostres problemes i hem de donar 
la benvinguda � ns i tot als nostres enemics. 
Tindrem pluja de pols de colors, photocall, i 
molta música de la mà de dj’s del poble. Reco-
manem samarreta blanca i ulleres de sol.

20.30 h / Plaça la Fàbrica

CONCERT DE 
FESTA MAJOR
L’Orquestra Nova Blanes ens ofereix 
un repertori de cançons per a tots 
els gustos.

00 h / Plaça la Fàbrica

BALL DE FESTA 
MAJOR
Després del concert, la mateixa 

Orquestra ens farà ballar sols o 
amb parella.
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24   Dimarts 2 d’agost

DIMECRES 2 D’AGOST 
10 h / Avinguda de la Zona Esportiva

SUPER TOBOGAN URBÀ
Un tobogan de 50 m. situat a la baixada de l’avinguda de la zona esportiva farà que gaudim d’un dia d’estiu 
rient i remullant-nos amb amics o família. Porta el teu infl able per llançar-te per aquest tobogan gegant.

12.30 h /  Plaça Nova 

GUERRA D’AIGUA
Quatre bàndols amb l’únic objectiu de deixar mullat l’equip rival. El blanc, el negre, el blau i el verd seran 
els quatre colors que s’enfrontaran en una batallà de pistoles d’aigua.



14 h / Plaça de l’Ajuntament

DINAR DE FESTA MAJOR
Fideuà de Festa Major per passar una esto-
na agradable amb tots els veïns. Els tiquets es 
poden adquirir a l’Ajuntament pel preu de 6€. 
L’aforament està limitat a 200 persones.

17 h / Plaça de l’Església

CONCERT INFANTIL 
AMB POT PETIT
La Tragèdia i la Comèdia, en Pere Joan Ferrer 
i l’Elionor de Sarriera acompanyats pels fl abi-
olaires conviden tots els cabrerencs a assistir a 
la seva festa. L’animació anirà a càrrec de Pot 
Petit mentre esperem l’arribada dels gegants 
convidats.

A continuació / 
Des de la plaça de l’Església

CONVIDADA DELS 
SENYORS DE BURRIAC
La Tragèdia i la Comèdia, en Pere Joan Ferrer 
i l’Elionor de Sarreira i els fl abiolaires han con-
vidat gegants d‘altres municipis perquè vinguin 
a gaudir de la nostra festa. Faran una cercavila 
passant pels carrers Anselm Clavé, Av. Pare 
Jaume Català, Carreró, Riera, c. d’en 
Majó, c. Mossen Cinto Verdaguer, 
Vilardaga, Av. Pare Jaume Català 
fi ns arribar a la Plaça Ajuntament     
on els senyors de Burriac i la 
resta de convidats faran el seu 
ball fi nal. A l’acabar es re-
partiran polos de gel per 
a tots els assistents.

21.30 h / Des de la plaça 
de l’Ajuntament

CREMA DE BRUIXES
La bruixa Isolda i les seves amigues han sigut 
capturades pels vilatans i seran cremades en 
caure el sol a la plaça de l’Església, però prè-
viament seran mostrats, a tots els cabrerencs, 
els pecats que han comès. Els diables Macabres 
podran salvar les bruixes de la foguera? Les 
bruixes han promès venjança a tots els cabre-
rencs amb encanteris de foc, així que veniu 
protegits per si s’escapessin.
Recorregut del correfoc: Plaça de l’església, car-
rer Anselm Clavé, Avinguda Pare Jaume Cata-
là, Carreró, Riera i Plaça Nova. 
Cal que us protegiu amb roba de cotó, preferi-
blement vella, amb mànigues, pantalons llargs 
i barret.

23.30 h / Plaça la Fàbrica

CONCERT D’HOTEL 
COCHAMBRE
Hotel cochambre representa a uns treballadors 
d’hotel molt esbojarrats que segur que amb les 

seves interpretacions ens faran passar una 
bona estona.a gaudir de la nostra festa. Faran una cercavila 

passant pels carrers Anselm Clavé, Av. Pare 
Jaume Català, Carreró, Riera, c. d’en 
Majó, c. Mossen Cinto Verdaguer, 
Vilardaga, Av. Pare Jaume Català 
fi ns arribar a la Plaça Ajuntament     
on els senyors de Burriac i la 
resta de convidats faran el seu 
ball fi nal. A l’acabar es re-
partiran polos de gel per 

bona estona.
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26   Fi de festa. Dijous 3 d’agost

DIJOUS 3 D’AGOST 

Fi de festa



11.30 h / Camp Municipal d’Esports

FUTBOL BOMBOLLA
És una nova modalitat de futbol i d’oci que per-
met viure una experiència única i diferent allu-
nyada de la tradicional. És una alternativa per 
a totes aquelles persones que sense ser fanàti-
ques del futbol i en molts casos també “poc” 
hàbils, puguin jugar al futbol amb la seguretat 
que s’ho passaran bé.
Alçada mínima per participar: 1,50 metres. Es 
requereix inscripció prèvia a Can Martinet.

17 h / Platja

ACTIVITATS 
ESPORTIVES 
“LA CABRONADA”
Durant la tarda, trobareu activitats com un 
torneig de vòlei 3x3, recollida de síndria a 
l’aigua, concurs de menjar magdalenes i de 
castells de sorra.

21.30 h / Platja

HAVANERES
Concert d’havaneres amb el grup Cavall Ber-
nat que ens faran gaudir d’una posta de sol 
d’estiu a la vora del mar abans del castell de 
focs.

22.30 h / Platja

CASTELL DE FOCS
Focs arti� cials per acomiadar la Festa Major 
2017 a càrrec de Pirotècnia Igual. En acabar, 
rom cremat (1€ el got) i la segona part de les 
havaneres.

00 h / Platja

CONCERT 
“LA CABRONADA”
Arriba la cloenda de Festa Major amb els con-
certs de System Beat, Paw Gang i Dj’s Nightly 
� ns la matinada. System Beat ens proporci-
onarà un  potent espectacle d’alt voltatge que 
ens farà vibrar al ritme del beat, un batec que 
fusiona les últimes tendències de l’electrònica 
i les converteix en una explosió multidimensi-
onal que no deixarà a ningú indiferent. La festa 
continuarà amb la música dels P.A.W.N Gang i 
� nalitzarà amb el Dj’s Nightly que farà que no 
oblidem el � nal d’aquesta Festa Major de Sant 
Feliu 2017.
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18 i 19 D’AGOST 
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DIVENDRES
18 D’AGOST
11 h / Ermita de Santa Elena d’Agell

OFICI SOLEMNE
Ofici dedicat a la patrona d’Agell. En acabar hi 
haurà la interpretació dels Goigs.

A continuació / Era de l’ermita

REFRIGERI I BALL 
DEL SR D’AGELL
Per gentilesa de Cals Frares, pica-pica per a 
tots els assistents i el Senyor d’Agell, acompa-
nyat dels flabiolaires de la Colla Gegantera de 
Cabrera de Mar, ens farà uns balls.

18 h / Alberg Torre Ametller

JOCS GEGANTS
L’any passat vam estrenar aquests jocs en for-
mat gegant. Per aquesta Festa Major, us pre-
sentarem alguna novetat per passar una bona 
estona en família. 

A continuació / Alberg Torre Ametller

BALL DE FIGURES
Els diables Macabres i els tabalers, en Marc 
Empaitabruixes i les bruixes, en Rosegaescrots 
i la bruixa Isolda, la Tragèdia i la Comèdia, en 
Pere Joan Ferrer, l’Elionor de Sarriera i els fla-
biolaires porten tota la setmana a l’alberg es-
perant l’arribada d’aquesta festivitat i sortiran 
a ballar amb tots els assistents. Les figures es 
podran visitar durant tota la setmana a l’inte-
rior de l’alberg.

21 h / Alberg Torre Ametller

BOTIFARRADA
Sopar de botifarra i pa amb tomàquet per a tot-
hom amb productes locals a càrrec de Grillats. 
Preu: 5 €. 

21.30 h / Alberg Torre Ametller

ESPECTACLE MUSICAL 
DE GRILLATS
Grillats ens recupera les millors actuacions 
musicals de l’any. En acabar hi haurà un DJ.

DISSABTE
19 D’AGOST

21.30 h / Can Vivé

CONCERT DE 
JOAN & JÚLIA
Els joves talents de Cabrera ens tornen a mos-
trar el seu repertori en aquest concert. A càr-
rec de Júlia Ventura en veu i d’en Joan Falcó al 
piano.

22 h / Can Vivé

HAVANERES
Havaneres amb el grup Espingari. A la mitja 
part hi haurà rom cremat.
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Les trobaràs a:

ROSI
C/Anselm Clavé, 1
08349 Cabrera de Mar
Tel: 937 597 952

C/Anselm Clavé, 1
08349 Cabrera de Mar08349 Cabrera de Mar
Tel: 937 597 952
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