
MUSEU DE MATARÓ: UN PROJECTE DE RESTAURACIÓ/RECUPERACIÓ D’UNA ESCULTURA SUBMERGIDA A LA COSTA DE MATARÓ 

                              

Les Santes al mar  

El 28 de juliol de 1955, durant la Festa Major de Mataró, es va submergir una escultura de Les Santes Juliana i Semproniana, les 

patrones de la ciutat, davant del litoral de Mataró, a les roques d’en Nin Armat, paratge també conegut com la Boia, a uns set 

metres de profunditat i a una distància d’una milla de la costa. La iniciativa va sorgir de Josep M. Diamant i de Jaume Arenas per 

potenciar la delegació a Mataró del Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas (CRIS) i engrescar tots els submarinistes 

de la ciutat. L’escultura va ser feta en guix per Jaume Arenas, i la foneria Roura va ser l’encarregada de fondre en plom les imatges. 

El plom es va obtenir gràcies a una campanya popular realitzada a través del diari Mataró i de l’emissora local Ràdio Maresme. A 

l’entronització de Les Santes al mar, el 28 de juliol, hi van participar les autoritats civils i militars de l’època i va ser un 

esdeveniment molt concorregut. 

 

 
 

 

La construcció d’unes noves Santes i l’extracció de les Santes de 1955 

L’any 2017 dins del Pla de manteniment d’escultures de l’espai públic de l’Ajuntament de Mataró, es va proposar construir una 

rèplica de l’obra en bronze, ja que l’escultura de 1955 presentava grans dificultats de manteniment per la poca duresa del 

material. 

La nova escultura s’ha fet a partir del guix que es conserva a Ca l’Arenas, Centre d’Art del Museu de Mataró i que ja va servir per 

al primer motlle. La petxina s’ha reproduït a partir del projecte de Josep M. Gomis. Les feines han estat supervisades pels tècnics 

municipals i per l’escultor Perecoll.  

Les Santes de plom es van extreure el dia 8 de juny de 2018 amb la col·laboració del Port, l’SPAS i Blaumar. Formen part del fons 

d’escultura pública municipal i estan pendents de ser restaurades amb la supervisió del Servei de Restauració i Conservació de 

Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya.  

 

   
 

La immersió de la nova escultura   

Es va fer el 20 de juliol de 2018. Des del dic de migjorn del Port es va poder veure com Les Santes es tornaven a submergir. El 

vaixell Santa Eulàlia, del Museu Marítim de Barcelona que celebra el centenari de la seva construcció, i altres vaixells de la ciutat 

van acompanyar l’escultura al seu emplaçament habitual. Les noves Santes seguiran des de la Boia la vida de la ciutat.  

 

                                               
 

L’Exposició a Ca l’Arenas Centre d’Art del Museu de Mataró  

Coincidint amb el centenari de naixement de Jaume Arenas, l’escultor de Les Santes, el Museu de Mataró va exposar a Ca l’Arenas 

durant l’estiu de 2018, l’explicació de tot el periple de l’escultura: com es va construir i submergir el 1955, els processos de 

restauració que havia tingut, l’extracció de l’escultura, la construcció de la rèplica i finalment l’immersió de la nova escultura.  

 


