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Can Martri 
 

Can Martri és un comerç de Sant Cebrià de Vallalta que porta 150 anys gestionat 
per la mateixa família amb quatre generacions al davant de la botiga de queviures 
i  que, amb el pas del temps i la progressiva ampliació del negoci, va incorporar 
un bar, un restaurant, un hotel, un cinema i, darrerament, la rostisseria i el bar de 
la zona esportiva.  

L’origen d’aquest negoci més que centenari cal buscar-lo, l’any 1872, en un 
economat que subministrava tot el necessari als treballadors de la fàbrica tèxtil 
que en Francesc d’Assis Mataró i la seva esposa Joaquima Romà tenien al bell mig 
del poble, en el carrer del Centre. En Francesc d’Assis i la Joaquima són els 
fundadors de Can Martri i la primera generació al davant del negoci. El fill gran 
d’aquest matrimoni, en Pere Màrtir Mataró Romà, representava l’esperança de 
futur i de continuïtat, però va morir prematurament a punt de complir 30 anys a 
causa de la tuberculosi, una malaltia molt greu en aquells temps que també es va 
emportar cinc dels seus germans (dels vuit germans Mataró Romà, quatre nois i 
quatre noies, només en van sobreviure dues noies, la Maria i la Irene). Un cop 
tancada la fàbrica tèxtil, la Maria Mataró Romà va arribar a Sant Cebrià des de 
Canet, disposada a treballar amb els seus pares en el negoci d’alimentació. 
Separada del marit i amb el seu fill de pocs anys, la Maria, la segona generació en 
la gestió del comerç, una dona avançada a la seva època, valenta i amb empenta, 
després de la mort del seu pare l’any 1922, va regentar ella sola la botiga de 
queviures.  

La guerra civil va ser un cop molt dur per a la Maria Mataró. Va marxar un temps 
de Sant Cebrià seguint els consells del seu fill que, paradoxalment, va ser 
assassinat durant la guerra, quan ja era casat i pare d’un nen. En tornar a Sant 
Cebrià, va decidir refer-se i tirar endavant. Tanmateix el temps passava i sentia 
que es feia gran i necessitava poder tenir algú al seu costat que l’ajudés en el 
negoci i que el pogués continuar en el futur. Va pensar en la filla de la seva 
germana Irene que, a més de la seva neboda, era la seva fillola. La Maria Dolors 
Gel Mataró va arribar a Sant Cebrià l’any 1946, després de casar-se amb en 
Francisco Montasell Garcia per fer costat a la tia en la gestió del comerç. La Maria 
Dolors i en Francisco  són la tercera generació al davant de Can Martri i van 
treballar de valent en un projecte que es va consolidar i que varen heretar a la 
mort de la Maria l’any 1964.  

En Francisco i la Maria Dolors varen tenir tres fills: Irene, Joan i Francisco. Tots 
tres van créixer a Sant Cebrià amb els seus pares i la tia-àvia, la Maria Mataró. 
Dels tres, en Joan sempre ha  treballat a Can Martri; molta gent gran el recorda 
ben jove i ja darrera la barra del bar o a la botiga. La Irene i en Francisco, per la 
seva banda, quan va ser l’hora d’iniciar estudis superiors, van marxar del poble, 
però hi tornaven per vacances i també treballaven en el negoci familiar a l’estiu, 
el moment de més feina. Actualment, en Joan Montasell Gel representa la quarta 
generació al timó de Can Martri, ajudat per les seves filles Núria i Marta que, en 
un futur, prendran el relleu i continuaran mantenint i fent créixer un negoci que 
enguany compleix 150 anys.  



Llibreria Serrat Salicrú 
 

La botiga fou oberta en els primers anys de la dècada dels seixantes (1963/1964), 
pel matrimoni Joan Serrat Torrent i Maria Salicrú Aranyó. En un principi estava 
ubicada en el carrer del Centre nº 2 i, a més d’assegurar la premsa i ser papereria 
i llibreria, també rebia i distribuïa el correu. La botiga no era gran i en Joan i la 
Maria atenien el públic, la major part del temps acompanyats pels seus dos fills, 
en Francesc i en Ramon que, des de ben petits, s’estaven a la botiga i “ajudaven” 
el millor que sabien. L’Olga, darrera filla del matrimoni, nascuda l’any 1971, també 
passava moltes hores a la botiga en el cabàs dins el qual la portava la seva mare. 

Anys més tard, el 1980, després d’haver ampliat l’espai quan el comerç del costat 
(Gaspar mobles) va tancar, la llibreria es va traslladar a l’Avinguda Maresme nº4, 
a una botiga que en Joan i la Maria havien comprat uns anys abans en un edifici 
de nova construcció i en la qual la família Serrat Salicrú ha continuat donant servei 
al poble de Sant Cebrià fins fa pocs mesos, exactament fins al 30 de novembre de 
2021, quan la persiana va baixar per darrera vegada. 

Amb el pas del temps, Correus va obrir una oficina a Sant Cebrià i en Joan Serrat 
va haver de deixar de fer de carter. Ja no podia assegurar el correu sense haver 
passat unes  oposicions i els vilatans i vilatanes de Sant Cebrià van haver-se 
d’adaptar a la nova situació i no recollir les cartes a la llibreria. El canvi va costar, 
perquè l’oficina de Correus no es troba en el centre de la població i té un horari 
determinat d’atenció al públic, mentre que, abans, es podia enviar i recollir correu 
en horari comercial. El negoci es va centrar en  la  llibreria, papereria i premsa i 
en Ramon Serrat, segon fill del matrimoni Serrat Salicrú que, fins aleshores, 
ajudava el seu pare amb el correu, va haver de buscar feina fora del negoci 
familiar.  En jubilar-se en Joan Serrat, la Maria va prendre el relleu al davant de la 
llibreria amb l’ajuda de l’Isabel Baños, dona d’en Ramon, fins que va néixer la seva 
filla. En aquest moment l’Olga Serrat Salicrú va començar a treballar a la botiga al 
costat de la seva mare. Quatre anys després, el 2004, va arribar la jubilació de la 
Maria i l’Olga va esdevenir titular del negoci.  En els primers anys de la nova etapa 
era habitual veure en Joan i la Maria a la botiga; havien estat molts anys de 
dedicació i, amb la seva presència, recolzaven la feina de la seva filla i perpetuaven 
la imatge d’un negoci familiar.  

L’Olga ha  continuat amb la llibreria, premsa i papereria, però ha anat incorporant 
altres opcions per al públic: la Loto Catalunya, l’ONCE, la Grossa, servei de 
fotocòpies i de FAX, joguines1, llaminadures i fins i tot roses per Sant Jordi. Portava 
ella sola la botiga tanmateix, al llarg dels anys, la seva família: marit, filla i nebots, 
l’han ajudat en alguns moments i també l’Elisabet Ayza com a dependenta. La 
llibreria Serrat Salicrú, un autèntic negoci familiar que, després de gairebé 60 anys 
d’oferir un servei necessari al poble de Sant Cebrià, ha vist com havia 
d’interrompre la seva activitat comercial i tancar.  

 
1 Durant uns anys, per la festa dels Reis Mags, ja venien joguines en una botiga de la família, situada en el 
carrer Maresme nº 23. La Isabel Baños, esposa d’en Ramon, se n’ocupava. 
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Una placa de ceràmica per al record 

A Sant Cebrià de Vallalta, en la urbanització 
Vistamar, hi ha una casa dissenyada per 
l’arquitecte Josep Puig i Torné que,  en 
col·laboració amb Antoni Bonet i Castellana, 
també arquitecte, va guanyar el premi FAD en 
la convocatòria de 1962/1963, pel projecte de 
la tribuna del canòdrom de la Meridiana. 

Els propietaris d’aquesta casa, socis del CESC i 
amics personals d’en Josep Puig i Torné, han 
volgut retre-li un homenatge en motiu de la 
seva mort l’any 2020 i perpetuar el seu nom en 
una placa que indica el nom de la casa. Una 
placa de ceràmica, obra de la col·laboració de 
dos artistes de la Vallalta: en Josep de Ca 
l’Estrany, autor del disseny de la imatge i en 
Joaquim Carbonell, autor de la ceràmica que la 
sosté.  El 14 de maig de 2022 es va inaugurar 
aquesta placa, amb l’assistència de la vídua de 
l’arquitecte, de la seva filla i col·laboradora, 
Sra. Elisa Puig, del batlle de Sant Cebrià, Sr. 
Albert Pla, de la regidora de cultura, Sra. Anna 
Rodon, dels dos artistes i d’un bon grup d’amics 
i veïns. 

 

L’agermanament amb Sant Cebrià de 
Rosselló compleix 10 anys, 2012-2022 

Enguany es compleixen deu anys de la 
signatura de l’agermanament del nostre poble 
amb Sant Cebrià de Rosselló. Dos pobles amb 
el mateix nom, un a cada costat dels Pirineus, 
que van decidir agermanar-se i que van signar 
aquest compromís el mes de setembre de 2012 
al Rosselló i el mes de setembre de 2013 a la 
Vallalta. En motiu d’aquests deu anys de 
germanor, els dos pobles han decidit celebrar 
diversos actes que van començar el dia 3 del 
passat mes de juny amb la inauguració, en el 
museu de Sant Cebrià de Rosselló, d’una 
exposició de pintures d’en Josep de Ca 
l’Estrany, que es va poder veure durant tres 
setmanes, fins al dia 30 de juny. 

El dia 4 de juny els cebrianencs i les 
cebrianenques varen poder visitar aquesta 
exposició. L’Ajuntament va posar un autocar a 
disposició de totes les persones que es van 
inscriure per anar al Rosselló. Un cop allà, van 
gaudir d’un refrigeri, visitar l’exposició, prendre 
un bon aperitiu, escoltar i ballar sardanes i 
compartir un dinar de germanor entre els dos 
pobles.  

La celebració s’allargarà tot un any amb 
diversos actes en els dos pobles, al Rosselló i a 
la Vallalta. Un any que acabarà en el nostre 
poble per la Festa Major de 2023. Tots els 
esdeveniments s’anunciaran en la pàgina web 
municipal, en les xarxes socials i en cartells 
específics. 
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