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Mataró, el nostre moment ha arribat, l’espera s’ha acabat. Hem 
passat un any preparant-nos per tornar a gaudir de la germanor 
amb enteniment, energia i valentia, per tornar a gaudir de la 
nostra Festa Major. 
 
Una espera compartida, un sol camí per ser aquí junts bategant 
com un sol cor.  
 
Un cor que té per colors els blau marí i el roig de la nostra 
bandera.  
 
Mireu-la, sentiu-la, feu-la vostra i crideu el nostre nom: 
MATARÓ.  
 
Així, quan cridem NO N’HI HA PROU, estarem demanant més 
balls, més festa però, també, que volem més, que som capaços 
d’esdevenir una sola veu, aspirar a més, a una ciutat millor, més 
forta, més igualitària i més justa.  
 
I en aquesta lluita ens guiarà l’esperit del Santero: devoció, 
passió i entrega.  
 
Ens guiarà la capacitat de la nostra Festa de ser moltes coses i 
alhora només una. 
 
Ens guiaran el seny i la rauxa, perquè els de Mataró ens ho 
sabem passar bé, però també sabem, hem de saber gaudir de la 
Festa amb respecte i civisme.  
 
Ens guiarà l’empenta de les Santes, una festa plural, diversa, de 
tots i per a tots!  
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No hi ha diferències en la mirada dels nens que observen 
emocionats i embadalits en Robafaves. No hi ha diferències en 
els crits del NO N’HI HA PROU! No hi ha diferències sota el foc, 
suats, enmig del Desvetllament. No hi ha diferències quan 
Mataró mostra la seva cara més solidària amb les Dissantes. No 
hi ha diferències perquè hem d’aspirar a convertir molts petits 
“jos” en un gran i rotund NOSALTRES.  
 
Per això us he de preguntar:  
 
VOLEU CELEBRAR PLEGATS EL 25È ANIVERSARI DEL DRAC? 
 
VOLEU GRESCA I BALLS?  
 
TEATRE, L’OFICI, LES MATINADES, ELS FOCS I L’ESCAPADA? 
 
VOLEU NANS I GEGANTS? VOLEU EN ROBAFAVES i LA SEVA 
FAMÍLIA? 
 
VOLEU PÓLVORA I CAMPANES? 
 
VOLEU COMPTAR FINS A QUINZE I CRIDAR NO N’HI HA PROU? 
 
Si la resposta és sí, un gran sí, només puc dir-vos.  
 
SOU GRANS 
MATARÓ ÉS GRAN 
LES SANTES SÓN GRANS 
SANTES PER SEMPRE 
MATARÓ,  

GLÒRIA A LES SANTES!! 


