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Els castells són cultura i tradició catalanes. Són força, 

equilibri, valor i seny, els quatre elements per formar la 

pinya, pujar al tronc, coronar el castell i descarregar-lo. 

Una unió de persones per superar objectius indivi-

duals i col·lectius que s’assoleixen amb solidaritat, 

con�ança, integració i cultura de l’esforç. Aquests 

valors són a l’arrel de la declaració del fet casteller com 

a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la 

Unesco l’any 2010.

Els Capgrossos hem estat convidats enguany a partici-

par de la centenària tradició del Festival Govinda de 

�ane a Mumbai, Índia. La participació de la nostra 

colla en aquest gran esdeveniment serà, sense dubte, 

un magní�c aparador de la cultura i la tradició del 

nostre país. Tot el projecte mourà a uns 160 castellers 

�ns a l’Índia per actuar conjuntament amb les agrupa-

cions locals. Darrera d’aquest projecte hi ha un gran 

nombre de persones treballant per aconseguir que 

sigui organitzativament possible i econòmicament 

viable. Volem que el màxim de castellers possibles es 

puguin desplaçar a l’Índia. És per això que els 

Capgrossos de Mataró també demanem el teu ajut 

econòmic. La nostra participació a �ane serà també 

en nom teu!

Moltes gràcies! 
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L’ESPERIT

La nostra passió i raó de ser és alçar els castells allà on 

ens conviden. Com més alts siguin, millor! Però sempre 

des del respecte a l’estricte mètode d’assaig que ens 

recorda que mai intentarem un castell que no estigui al 

nostre abast. D’aquesta manera avancem “pas a pas i pis 

a pis”. A més, som una colla amb una dimensió 

humana que va més enllà del fet casteller, prova en són 

les activitats lúdiques i culturals que organitzem regu-

larment: exposicions, xerrades, competicions esporti-

ves, caminades, activitats per la canalla o participació 

activa a esdeveniments de la ciutat de Mataró com la 

Cavalcada de Reis o Les Santes. 

ELS MÚSICS

A la colla comptem amb el nostre grup propi de grallers 

i tabalers. Tenim un repertori propi, obra d’Albert 

Barrachina, conegut com a Pastoret, que va ser cap de 

grallers als inicis de la colla. El nostre repertori conté 

peces com la “Cercavila dels Capgrossos”, “El port 

d’Arenys”, “Dublin-Brest-Mataró” o el “Reel dels 

Capgrossos”. Tot el conjunt de grallers i tabalers és un 

grup que ha anat renovant-se de forma continuada 

gràcies a les incorporacions de l’Escola de Grallers i 

Tabalers de la colla. Una escola que, a més de formar a 

nous músics, permet reforçar a tots aquells que ja 

surten a tocar a plaça. 

ELS ORÍGENS

A �nals de 1995 un grup de joves a�cionats als castells 

van prendre la iniciativa de crear una colla castellera a 

la ciutat. Van fer una crida a tots els interessats amb 

l’edició d’uns cartells publicitaris i també gràcies a la 

col·laboració de la televisió local (Televisió de Mataró) 

que va realitzar un programa especial de castells.

Un cop constituïts legalment es van iniciar els assajos el 

19 de gener de 1996 i per la diada de Sant Jordi es va 

realitzar un assaig en públic, convertit en actuació amb 

els primers castells de 6. La presentació o�cial de la 

colla no va arribar �ns a la Festa Major de Mataró, Les 

Santes, descarregant els castells més complexos de la 

gamma de sis: 5 de 6, la torre de 6, el 4 de 6 amb el pilar 

i el pilar de 4 aixecat per sota i portat al balcó. Pocs 

mesos després, per la diada de la colla al mes d’octubre, 

vam esdevenir colla de set.

LES PLACES

Al llarg de la nostra història, els Capgrossos de Mataró, 

hem actuat a gairebé tots els barris de la nostra ciutat i 

a molts dels pobles del Maresme: Arenys de mar, 

Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Canet de 

mar, Dosrius, El Masnou, Òrrius, Pineda de Mar, 

Premià de mar, Sant Andreu de Llavaneres, Santa 

Susanna, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. 

Els castells també ens han portat arreu dels Països Cata-

lans (en més de 26 comarques) que ens han permès 

participar a les places de més prestigi del món casteller 

com ara Valls, Vilafranca del Penedès, Tarragona, 

Terrassa o Girona, entre moltes d’altres. Fins i tot ens 

han portat més enllà de les nostres fronteres, amb 

actuacions a Londres i Créteil. 
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ANY DE FUNDACIÓ: 1996

COLOR DE LA CAMISA: BLAU MARÍ

EL NOM: CAPGRÒS/SA

NÚMERO DE SOCIS: + 2.000

MILLORS CASTELLS ASSOLITS:

2 DE 9 AMB FOLRE I MANILLES
3 DE 9 AMB FOLRE
4 DE 9 AMB FOLRE
3 DE 8 AMB L’AGULLA
4 DE 8 AMB L’AGULLA
5 DE 8
PILAR DE SET AMB FOLRE

MILLOR ACTUACIÓ: 01/11/2010

DIADA DE TOTS SANTS (Vilafranca del Penedès)
 · 3 DE 9 AMB FOLRE
 · 4 DE 9 AMB FOLRE
 · 2 DE 9 AMB FOLRE I MANILLES
 · 2 PILARS DE 5

PADRINS:

CASTELLERS DE BARCELONA
XICS DE GRANOLLERS

PALMARÈS:

3ª POSICIÓ AL CONCURS DE
CASTELLS DE TARRAGONA - 2002



Com ara ja sabeu, els Capgrossos de Mataró, hem estat 

convidats aquest 2014 a participar al Festival Govinda 

de �ane, a Mumbai. 

El Festival Govinda és una festa tradicional hindú 

marcada pel calendari lunar, que se celebra entre �nals 

d’agost i principis de setembre. Es commemora el 

naixement del déu Krishna i arreu de l’Índia se celebra 

de maneres diferents. Els govindes són les torres huma-

nes que, de manera similar als castells, s’alcen a les 

places enmig de milers i milers d’espectadors.

Els govindes es reuneixen per equips i, cada grup –Go-

vinda Pathaks en diuen-, ha de fer una piràmide prou 

alta com per arribar a trencar una olla alçada a varis 

metres d’altura plena de llet i espècies, el que ells 

anomenen “handi”. El trencament d’aquesta olla i el 

vessament del líquid sobre tota la torre simbolitza l’èxit 

col·lectiu, la superació i unió de tots.

Només a la ciutat de Bombai s’hi apleguen 700 Govinda 

Pathaks competint per prop de 4.000 handis. Fet que 

crida molt l’atenció als polítics i les grans esferes, que ja 

el consideren com a l’esport local. 

FESTIVAL
GOVINDA



ORIGEN: SEGLE XVIII

LLOC: GIRGAUM (BOMBAI)

COM: CERIMÒNIA RELIGIOSA

CELEBRACIÓ: NAIXEMENT DE KRIXNA

CANALS DE TELEVISIÓ QUE HO RETRANSMETEN: 13

AUDIÈNCIA: 27.000.000 DE PERSONES

ELS FESTIVALS MÉS FAMOSOS:

DADAR
MAZGAON
LALBAUG
THANE
BABU GENU
MANDAI

QUAN: EL VUITÈ DIA LUNAR

A LA PRIMERA QUINZENA DEL SISÈ MES 
(BHAADRA)



SUPORTS
MEDIÀTICS

La colla castellera Capgrossos de Mataró és una de les 

entitats més importants de la ciutat. Nascuda l’any 

1996, aquest any ja compleix la seva majoria d’edat. Es 

tracta d’un col·lectiu que, per la seva activitat, genera 

un alt moviment de persones amunt i avall. Amb molt 

pocs anys, s’ha convertit en una de les colles castelleres 

de referència entrant de ple en el selecte grup de privi-

legiats que han carregat i descarregat castells de 

gamma extra.

Els Capgrossos de Mataró són uns autèntics ambaixa-

dors de la ciutat. El que representa el fet casteller amb la 

signi�cació de la pinya i l’esforç de la torre, entre 

d’altres, encaixen de ple aquest any amb el projecte que 

estem tirant endavant: “Mataró, ciutat de valors”. 

Durant un any, a Mataró parlarem dels valors que ens 

fan com són, que ens ajuden a superar els obstacles, que 

ens donen l’oportunitat de ser solidaris i empàtics amb 

els nostres companys… Mataró vol fer dels valors i del 

treball amb els valors un dels seus trets distintius. I els 

castells, el Capgrossos, representen tots aquests valors: 

l’esforç, el sacri�ci, el compromís, l’alteritat, la coopera-

ció, la identitat, el civisme, l’acollida, la iniciativa, 

l’experiència i -�nalment- la il·lusió.

Per aquest alcalde i per aquesta ciutat és important que 

la colla que simbolitza tots aquests valors trenqui 

fronteres, superi el continent europeu i vagi a actuar a 

Àsia. I que ho faci a l’Índia davant de milers de perso-

nes en el marc del Dahi Handi, el festival de Bombai i 

�ane on els Govindes alcen construccions humanes 

en commemoració del naixement del déu Krishna.

Aquesta és una gran oportunitat per mostrar el treball 

tenaç i incansable d’aquest col·lectiu, per ensenyar que 

el treball en equip és imprescindible per superar tots els 

obstacles i obtenir l’èxit i, també, per portar el nom de 

Mataró per tot el planeta.

Èxits!!!

Joan Mora i Bosch
Alcalde de Mataró



Els darrers anys els castells han esdevingut uns potents 

ambaixadors de Catalunya al món. En aquest sentit, 

han estat presents en alguns dels esdeveniments que 

han servit per donar a conèixer el nostre país al món. 

Igualment, els castells s’han pogut veure en directe a 

països tan allunyats com els Estats Units, Xile, el 

Marroc, Israel, l’Índia o la Xina, a més de bona part del 

continent europeu.

En aquests desplaçaments, els castells no només han 

servit com a representació de la cultura popular cata-

lana, sinó que també han aportat tota una sèrie de 

valors que els són implícits: la cultura de l’esforç, del 

treball comú, de la integració i de la solidaritat. Valors 

que també han estat reconeguts per la UNESCO amb la 

in-clusió dels castells a la llista representativa del Patri-

moni Cultural Immaterial de la Humanitat.

En aquest context, el desplaçament d’una colla castelle-

ra a l’Índia per tal de participar al festival del Jaha-

mastani de Bombai constituirà una experiència per als 

seus integrants que contribuirà al seu enriquiment com 

a persones. Durant segles, catalans i indis han aixecat 

torres humanes, en contextos i amb tècniques diferents, 

sense coneixement mutu. Però des de fa uns anys s’estan 

produint entre Catalunya i l’Índia con-tactes periòdics 

que suposen una experiència inoblidable per a tots 

plegats. Dues cultures tan allunyades, geogrà�cament i 

també en d’altres aspectes, compartint una passió: la 

d’aixecar “castells” o “piràmides” fetes amb cossos 

humans. Entre castellers i govindes (els castellers indis) 

la comunicació és molt fàcil malgrat que parlin llengües 

diferents.

El viatge dels Capgrossos de Mataró a l’Índia és una 

aventura apassionant, una oportunitat per explicar què 

és Catalunya al món i una demostració que el diàleg 

entre cultures és possible, ric i necessari.

Alfonso González Bondia
President de la Coordinadora de
Colles Castelleres de Catalunya

Tot el meu suport a la colla castellera Capgrossos de 

Mataró en el seu periple per terres asiàtiques. Amb el 

cap i amb el cor. En cap cap cap que els Capgrossos no 

puguin anar al Festival Govindas de l'Índia. 

Màrius Serra
Escriptor i periodista

Els castellers són un exemple perfecte de la perse-

verància. Es poden fer temporades bones, millors, o 

desastroses. Malgrat tot, i passi el que passi, encara que 

�ns i tot caiguin, es tornen a posar la faixa, apreten les 

dents i tiren amunt. No hi ha metàfora millor que el 

que ells fan: no parar, no parar i no parar. Esforç, 

solidaritat, treball en equip, què millor que això per 

exportar qui som i què fem arreu del món. Per tot això 

jo dono suport als Capgrossos en la seva aventura al 

Festival Govindas! 

Pau Garcia-Milà
Empresari



Escriure no és el meu fort. Ho són més els colors i les 

pinzellades, en sóc conscient....però no es tracta d'això? 

Que cada persona trobi dins seu què és el millor que 

pot aportar i compartir-ho amb els altres? I així, amb la 

suma de tots, construir un 'nosaltres', conscients que, 

com en els castells, són els dits de l'enxaneta els que 

acaricien el cel, però també ho són els de la pinya.

Tot el meu suport a la colla castellera Capgrossos de 

Mataró que té clar el que vol aportar en la construcció 

d'aquest 'nosaltres'.

Joan Turu
Il·lustrador

Des de la societat civil, des de la base, des de la gent, 

Mataró ha estat imparable culturalment. Hem estat 

capaços de crear actes festius que avui són imitats arreu 

del territori. Això ho ha fet possible la vàlua de molts 

mataronins que han fet pinya al llarg dels anys per 

manternir vives associacions i entitats molt sòlides.

Des de fa 18 anys hi ha un col·lectiu que és el fruit de 

tota aquesta base cultural: els Capgrossos de Mataró. 

No només han enfortit l’associacionisme de la ciutat, 

sinó que són ambaixadors del nostre patrimoni d’una 

manera exemplar. La nostra colla resumeix, en cada 

construcció, tots els valors que no hem de perdre mai 

com a poble. És bàsic que aquest potencial de país el 

poguem compartir i intercanviar amb altres cultures. 

Només així aconseguirem mantener viu aquest esperit. 

Espartac Peran
Periodista i presentador

Des dels ulls d'una persona que no ha fet mai castells i 

que els veu per primer cop en directe quan té més de 

vint anys, creu que la gent que s'atreveix a pujar pisos de 

gent amunt sense témer la por de caure, està com a 

mínim trastocat! Nosaltres hem tingut el plaer de com-

partir molts moments de diades castelleres, de pobles 

innundats per aquest afany de pujar, de seguir escalant, 

cada dia un repte de pujar un pis més amunt, de supe-

ració d'un mateix amb la seva consciència més racional 

i de saber que allò era arriscar-se. Però del més impor-

tant també, que de ben segur que ja coneixeu, que junts, 

amb el mateix sentiment i pensament de superació, 

cada dia es pot créixer una mica més, es pot avançar 

una mica més lluny, i que de més amunt, es pot veure 

més enllà. Aquesta vegada, heu arribat lluny i esteu 

pujant molt amunt, i és per això que us volem donar tot 

el nostre suport perquè aquesta experiència a l’Índia no 

només sigui personal sinó que us faci créixer encara 

més com a grup! Molta sort i endavant que sou 

INVENCIBLES!

Els Catarres
Grup musical



Cap a l’Índia Capgrossos!

Admirant un cartell creixent i en�lant cap al cel, els 

maresmecs ens sentim molt orgullosos de l’agrupació 

castellera Capgrossos, us sentim nostres, retenim la 

respiració com si us poguessim ajudar a carregar i 

descarregar amb la bellesa tan emotiva, que es capaç de 

crear un castell humà!

Desitjo que l’experiència del viatge a l’Índia, sigui tan 

grati�cant per la colla dels Capgrossos, com pel públic 

que s’emocionarà amb la plasticitat de la cultura catalana. 

Carme Ruscalleda
Cuinera amb set estrelles Michelin

Els castellers de�neixen Catalunya: esforç, sacri�ci i 

solidaritat. Un sol poble. 

Jaume Barberà
Periodista

Des del Consell Comarcal del Maresme no només 

recolzem aquesta entitat pel que representa per a la 

cultura catalana i maresmenca, sinó per la feina que 

més enllà del fet casteller, desenvolupa aquesta entitat. 

Sempre és una satisfacció, que entitats com la Colla 

Castellera "Capgrossos" de Mataró portin arreu del 

món la nostra cultura, amb tot el que aixà implica: 

esforç, solidaritat, treball en equip, afany de superació i, 

perquè no dir-ho, la nostra identitat com a poble. 

De ben segur, l'aportació de la colla castellera a les 

festes dels Govindes serà quelcom memorable no 

només per als castellers que hi participaran, sinó també 

per als mateixos indis, que sabran acollir i valorar els 

nostres castells i, sobretot, la nostra manera de ser.! 

Miquel Àngel Martínez i Camarasa
President del Consell Comarcal del Maresme

Amb el seu origen a Valls, i amb més de dos-cents anys 

d'história, el fet casteller siha estès i arrelat arreu del 

país. Els castellers humans no són, però, una simple 

construcció, sinó que representen una manera 

d'entendre la vida, de treballar conjuntament, de fer 

pinya i d'aixecar-se i tornar a pujar. Per la representació 

d'aquests valors com la força, l'equilibri, la valentia i el 

seny, els Castellers van ser declarats Patrimoni Cultural 

Immaterial de la Humanitat per la Unesco l'any 2010. 

A Mataró, la colla castellera Capgrossos, nascuda a 

l'any 1996, al llarg dels seus anys d'experlència mostra i 

demostra, allà on va, tots aquests valors quan alça els 

seus castells i, per tant, esdevé una excel•ent manera de 

representar Catalunya al món. Com ho farà el proper 

18 d'agost a lÍndia on aquesta colla castellera ha estat 

convidada a participar a les festes dels Govindes. Sóc 

testimoni de la seva trajectòria i de bona part dels èxits 

que la precedeixen. Estic convençut que serà tot un 

plaer per a la gent de l'Índia. 

Joan Ridao i Martín
Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya 



Ara fa quatre anys, quan la UNESCO va incloure els 

castells en la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de 

la Humanitat, els representants d’aquest organisme van 

destacar que els castells són percebuts pels catalans 

com una part integrant de la seva identitat cultural, 

transmesa de generació en generació, proporcionant 

als membres de la comunitat un sentit de continuïtat, 

de cohesió social i de solidaritat.

No importa la condició social, ni el color de la pell, ni 

l’edat ni el gènere. Cadascú té la seva funció: importa de 

veritat el treball en equip, la valentia, la passió…

La construcció dels Castells, prou ho sabeu, aporta una 

intensitat extraordinària i un impacte visual i una 

càrrega d’emoció, que traspassa la colla i arriba als cors 

dels espectadors.

Per això, estic segur que a l’estiu, quan estigueu actuant 

a Mumbai, compartint amb els Govindes aquesta 

passió,  aconseguireu fer viure als assistents una expe-

riència catalana única, una tradició centenària de la 

qual estem orgullosos i sereu, com sempre heu estat, la 

millor representació de Catalunya. 

Francesc Teixidó i Pont
Alcaldable d’ERC a l’Ajuntament de Mataró

És un goig per mi saber que la colla castellera Capgros-

sos de Mataró i el Maresme ha estat convidada a partici-

par a la festa dels Govindes a l’Índia el proper 18 d'agost. 

Els Capgrossos són una colla de referència en el món 

casteller pels seus èxits i pel seu treball, i també sóc 

testimoni de l'important paper que tenen a la ciutat de 

Mataró i a la comarca del Maresme pel que fa a Ia dina-

mització de la cultura popular, la cohesió social i el com-

promís cívic.

Els castells humans que fan colles com els Capgrossos 

necessiten d'un gran treball en equip que passa per la 

valoració i la preparació de tots els seus membres, i en 

aquest sentit la colla maresmenca ha estat capaç, des de 

la seva fundació el 1996, de progressar contínuament 

�ns a arribar al nivell més alt i de més exigència del 

conjunt de colles castelleres de Catalunya.

És per aquesta raó que estic convençut que la seva parti-

cipació a la festa dels Govindes serà un plaer per a la 

gent de l’Índia, una oportunitat per difondre el fet caste-

ller i la cultura popular catalana al món i, també, un 

reconeixement a la trajectòria dels Capgrossos.

Pere Aragonès i Garcia
Diputat al Parlament de Catalunya 

Pels companys de la Colla Castellera “Capgrossos de 

Mataró”, molta força i molt equilibri a �ane (Índia).

PS (…i seny)  

Miquel Calçada i Olivella
Periodista i empresari



Assabentats que la Colla Castellera Capgrossos de 

Mataró heu estat convidats  a participar aquest estiu a 

les festes dels Govindes a �ane  (Índia), l’Assemblea 

Nacional Catalana, des de la seva Territorial de Mataró, 

vol expressar el seu ple suport a l’actuació de la Colla 

fora de les nostres fronteres, en aquest cas a l’Índia, no 

només perquè és una manera de difondre i explicar la 

nostra cultura popular al món, sinó també per mostrar 

tots els valors que el fet casteller aporta, ben caracterís-

tics del nostre tarannà: integració, treball en equip, 

afany de superació, esforç i seny. 

És per això que us oferim tot el nostre recolzament i us 

desitgem que pugueu gaudir d’aquesta experiència, que 

amb tota seguretat us aportarà un gran enriquiment 

col·lectiu i personal.

Assemblea Nacional Catalana
Territorial de Mataró

La nostra Entitat ha tingut coneixement del viatge que 

la Colla Castellera de la nostra ciutat, els Capgrossos de 

Mataró, fareu a l’Índia per donar a conèixer una de les 

nostres tradicions culturals més arrelades en el nostre 

model social i cultural: els castells humans. 

La Colla de la nostra ciutat es una colla capaç de fer 

grans castells, i capaç de crear i transmetre uns valors i 

un fet cultural que avui és considerat part integrant de 

la identitat nacional del nostre país i patrimoni 

immaterial de la humanitat. Creiem que és un orgull 

per Catalunya que dueu la vostra camisa mes enllà de 

les nostres fronteres i pugueu donar a conèixer els 

valors del món casteller.

El fet de que a més a més, els Capgrossos de Mataró, 

hagueu rebut la primera Distinció Òmnium que va 

concedir la nostra entitat, ens fa encara més orgullosos 

i partícips de la vostra tasca.

Per aquest motiu, des de la nostra entitat, Òmnium 

Mataró -Maresme, voldríem donar-vos ple suport en 

aquesta activitat que sens dubte ajudarà a donar a 

conèixer la riquesa cultural i els valors del nostre país.

Toni Pous i Saltor
President Òmnium Mataró Maresme



Que els Capgrossos de Mataró podem ser presents en 

aquest escenari indi pot ser, també, gràcies a tu. Ens 

pots ajudar donant visibilitat nacional i internacional 

al teu negoci, a la teva marca, contractant accions de 

publicitat i marxandatge durant la nostra estada a 

l’Índia. Aquest esdeveniment tindrà un gran ressò 

nacional ja que és seguit per prop de 27 milions de 

persones de l’àrea de Mumbai i s’emet en directe per 13 

televisions. A més, evidentment, de tenir una trans-

cendència internacional i una cobertura pròpia. La 

teva marca pot estar vinculada a un esdeveniment 

d’abast mundial.

ENS
POTS

AJUDAR?



CAPGROSSOS NECESSARIS: 160

PASSATGES: 750€   /  120.000€

VISATS: 65€   /  10.400€

TRASLLATS AEROPORTS: 2.870€

VACUNACIONS: 15€   /  2.400€

ASSEGURANCES: 35€   /  5.600€

PRESSUPOST TOTAL: 141.270€



PROPOSTES
DE

PATROCINI

ADHESIU “HI COL·LABOREM”
A LA PORTA DEL COMERÇ 20€ 

TAULA PROMOCIONAL EN UN
ASSAIG AL LOCAL DE CAPGROSSOS 150€ 

TAULA PROMOCIONAL EN UN
ACTE SOCIAL DE CAPGROSSOS 300€ 

TAULA PROMOCIONAL A UNA
DIADA CASTELLERA DE CAPGROSSOS 1.000€ 

PHOTOCALL COMPARTIT DE 
“COL·LABORADORS” AL LOCAL
DE CAPGROSSOS

50€ 



300 SAMARRETES PELS CASTELLERS
AMB EL LOGOTIP EN EXCLUSIVA 1.500€ 

300 SAMARRETES PELS
CASTELLERS AMB EL LOGOTIP
CONVIVINT AMB 2 EMPRESES 

400€ 

LOGOTIP A LA PANCARTA DE 
COL·LABORADORS QUE S’UTILITZARÀ
A TOTS ELS ACTES DE LA TEMPORADA

200€ 

TALLERS CASTELLERS
PER A EMPRESES, DIRECTIUS
I EQUIPS DE VENDES600€ 

A PARTIR DE

SESSIÓ DE FOTOS AMB CASTELLERS
DE LA COLLA CAPGROSSOS DE MATARÓ
AMB FINALITAT PUBLICITÀRIA

A PARTIR DE

1.200€ 



ENS VOLS PROPOSAR ALGUNA IDEA?

VOLS QUE EL NOSTRE LOCAL PORTI EL
NOM DE LA TEVA EMPRESA?

T’AGRADARIA QUE ACTUÉSSIM EN EXCLUSIVA
EN UN ESDEVENIMENT EMPRESARIAL?

PARLEM-NE!

COLLA CASTELLERA CAPGROSSOS DE MATARÓ
Passatge Mariona Galindo i Lora, 1 - 08301 Mataró

www.capgrossos.cat   |   www.indiacapgrossa.wordpress.com

colla@capgrossos.cat   |   @capgrossos   |   93 790 61 610
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