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DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE

Podeu passar a recollir el fascicle de presen-
tació, juntament amb les cobertes, de manera
gratuïta per la vostra llibreria habitual a

partir del divendres 16 de novembre.

El proper fascicle surt a la venda a partir del
divendres 23 de novembre, i un de nou ca-
da setmana fins a completar-ne el llibre.

A partir del 16 de novembre

Punts de venda: llibreries, papereries i
quioscos de Vilassar de Mar.

Fascicles endarrerits: la llibreria us pot
proporcionar tots els fascicles endarrerits
i us pot donar la informació que sol·liciteu
sobre la publicació.

Subscripció per a no residents: si esteu
interessats en la publicació però no residiu
a la vila, podeu rebre el col·leccionable per
correu si us hi subscriviu; el telèfon és el
93 673 12 12.

Com es pot adquirir?

Vilassar de Mar en fascicles

Les cobertes i el fascicle de presentació gratuïts

Alexis Serrano Méndez, llicenciat en histò-
ria, realitza la recerca d’informació i docu-
mentació gràfica, així com la redacció del
llibre sota la direcció de l’Editorial Efadós,
la qual l’edita amb la col·laboració de l’A-
juntament de Vilassar de Mar.

Per prestar qualsevol fotografia que tingui,
o informació dels temes esmentats pot
adreçar-se a:

Alexis Serrano Méndez
ESCOLA NÀUTICA

Carrer de Santa Eulàlia, 40 
Telèfon: 93 754 05 00

EDITORIAL EFADÓS
Telèfon d’informació 93 673 12 12

www.efados.com

Recull Gràfic 1852-1965

Vilassar de Mar

Si t’estimes Vilassar de Mar, t’agradarà.

Col·labora

Divendres 23 de novembre



Què és L’Abans?

Cafès i sales de festes: Casino del Fo-
ment, cafè Fondo, cafè d’en Genís, ca
l’Espinaler, Fonda de les Flors, Fonda Ca-
talana, Bar Marina, cinemes, teatres…

Entitats: Piri, Ateneu Vilassanès, Pa-
tronat Parroquial, Unió Esportiva Vi-
lassar, corals, grup de sarsuela…

Escoles, lleure i esports: Escoles
Nacionals, Col·legi dels Germans
de les Escoles Cristianes, estiueig,
teatre, caramelles, sardanes, fut-
bol, bàsquet…

Temàtiques de la publicació:

L’Abans de Vilassar de Mar és un llibre
que recull fotografies representatives dels
diferents vessants de la vila entre les dar-
reries del segle XIX i 1965, que posa
l’accent en l’aspecte humà: la gent, la
manera de viure, els costums, les tradi-
cions, les festes i també els paisatges, els
edificis i els monuments antics.

El volum de la publicació és de 642 pà-
gines en format Din A4 amb unes 1.200
fotografies, restaurades digitalment, im-
preses a dues tintes, en color sèpia i amb
enquadernació de luxe. S’edita en fasci-
cles de periodicitat setmanal.

Festes i tradicions: Corpus, Enramades,
Festa Major, Nadal, Reis, Sant Antoni, Set-
mana Santa, aplec de la Cisa, Mare de Déu
del Carme, Jocs Florals…

Indrets: carrers, places, esglésies, ermi-
tes, hortes, cases, almadraves, fonts, plat-
ges, sénies, cementiri, barris...

Indústries i comerços: can Jubany, cal
Civil, pastisseries, forns de pa, botigues
de comestibles…

Oficis i transports: fuster, pagès, navi-
lier, mestres d’aixa, pescador, floricul-
tor… Tren, carro, autobús…

Primer lliurament gratuït

Només cal anar a la llibreria habitual i de-
manar la col·lecció L’Abans. Us lliura-
ran el fascicle de presentació, les
cobertes i les sobrecobertes
gratuïtament.

Si voleu adquirir més d’un
exemplar –per a un familiar que
ja no resideixi a la vila, per a
altres membres de la família o
per a un amic– feu-ho saber a
la vostra llibreria habitual i us
proporcionaran un nou exem-
plar gratuïtament.

S’edita en fascicles col·lecionables de pe-
riodicitat setmanal a un preu de 2,40 euros

cada un, que es mantindrà des del pri-
mer fins al darrer fascicle. El llibre

consta d’un total de 52 fascicles
més el de presentació, que és
gratuït.

Quant costa?


