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Pere Parés
Alcalde

L’art és el tema i el fil conductor de la Festa Major de Sant Pere 2013. Les diferents
disciplines artístiques permeten expressar molts aspectes del pensament, els sentiments i l’univers simbòlic d’una comunitat. I, sobretot, són una font important de
coneixement i de formació. En aquesta ocasió, els creadors i creadores del Masnou
de diferents vessants artístiques mostren la seva tasca per enriquir amb els seus
missatges la que és, sense cap mena de dubte, la celebració més important de la
nostra vila.
Veureu que el programa, configurat per la Comissió de Festes i l’Ajuntament, està
ben ple de propostes interessants. Us convido a gaudir-ne, perquè cada un dels
actes serà un esdeveniment que passarà a formar part de la nostra memòria. És la
Festa Major de Sant Pere, i cal deixar de banda moltes de les preocupacions que
enfosqueixen la nostra rutina per intentar gaudir una mica de tot allò que ens
aporta la nostra comunitat, la nostra cultura i el nostre temps d’oci.
Ens hem esforçat perquè tothom pugui trobar les propostes més adients a les seves condicions i estic segur que coincidirem en molts dels actes programats. Així
doncs, us convido a trobar-nos als nostres equipaments, als carrers, les places i les
platges, on ens esperen un munt de moments per compatir.
Us desitjo una molt bona Festa Major de Sant Pere 2013.
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Torna la Festa Major. L’any passat celebràvem els dos-cents anys de constitució del
primer consistori del Masnou. Enguany, omplirem d’art el Masnou, una proposta
basada en la participació dels masnovins i masnovines en les diferents expressions artístiques: les lletres, el teatre, la dansa, la música, les arts visuals; tot allò
que ens ha de permetre viure amb intensitat la nostra Festa Major. Els actes més
tradicionals es combinaran amb actes més innovadors. La participació de les
entitats, amb la incorporació de moltes associacions noves que han anat sorgint
al nostre municipi aquest darrer any, ens ofereix un programa atractiu amb una
gran quantitat d’actes per gaudir de la festa. Tindrem diferents espais destinats a
cadascuna de les expressions artístiques i veurem en cada cartell de la Festa Major
una imatge diferent fruit de la participació dels artistes locals.
Teniu a les mans el programa fet a la Comissió de Festes a partir de les aportacions de les entitats de la vila. Ara ens toca gaudir-ne. Omplim de festa els nostres carrers i places, omplim d’art el Masnou. Un any més, gaudim de la nostra
Festa Major.

Revetlla

La formació Hotel Cochambre farà ballar
a ritme de nostàlgia divertida. Pàg. 23

Entrevista

Els Mishima, responsables de la cloenda
de la Festa. Pàg. 24 i 25

Menús de Festa Major

Alguns restaurants de la vila proposen plats
i tapes especials. Pàg. 29

I després...

Un cop acabada la Festa Major, el Masnou
té altres propostes interessants. Pàg. 30 i 31

VIU
El Masnou

Edició:

Correcció lingüística: Servei de Correcció
de l’Ajuntament
Disseny i maquetació: Josep Puig
Producció: RRB
Dipòsit legal: B-9961-1979

EL MASNOU VIU JUNY 2013

3

Perruqueria
Keratina
Oli Argan
Recollits
Estètica
Esmalts de llarga
durada
Gel porcelana
Depilacions
C/ Lluís Millet, 3 - El Masnou - Tel. 696 953 569
Hores convingudes

Primera visita:
50% de descompte
en qualsevol servei.
Abonaments especials en:
cavitació, plataformes vibratòries,
radiofreqüència i criolipòlisi.

informa-tE’n

PRIMERA VISITA, ORTOPANTOMOGRAFÍA
Y PRESUPUESTO SIN CARGO
• Experiencia
• Profesionales cualificados
• Trato personalizado
• Flexibilidad horaria

• Tecnología de vanguardia
• Modernas instalaciones
• Todas las especialidades
• Financiación a medida

C/ Navarra, 26-28, local · El Masnou
info@bukal.es · www.bukal.es

Tel. 93 555 12 48

Jul’s

ESPAI DE BELLESA

PROMOCIÓ
FOTODEPILACIÓ ENGONALS
+ AIXELLES
65 € per sessió

SANT FELIP, 34 · EL MASNOU

93 540 96 31

@cellerdelmar
cellerdelmar

MENÚ DIARIO (10€) - MENÚ FIN DE SEMANA - MENÚ INFANTIL

COMIDAS PARA LLEVAR

COMIDAS DE EMPRESA - GRUPOS - MENÚS PICA-PICA - POLLOS, CONEJOS A LA LEÑA
Y PAELLAS, TAMBIÉN PARA LLEVAR

BONA OR
MAJ
FESTA

COCINA MEDITERRANEA - TAPAS GALLEGAS
MARISCOS - PARRILLADAS Y CHULETONES
C. de Prat de la Riba, 91 (N-II) - 08320 El Masnou

Tel. 93 555 10 02 - ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Http://casavieiraelmasnou.blogspot.com.es

Venda de vins, caves i licors, cursos de tast
i una mica de tot
Àngel Guimerà, 12, baixos - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 29 53 - cellerdelmar@ferranpinel.net
www.cellerdelmar.com

Selecció de vins, licors, caves,
cerveses, pizzes artesanes,
embotits, xocolates i alimentació
gurmet en general.
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Informa’t de totes les degustacions, tasts i cursos
a la nostre web o a través de Facebook.
Recorda: cada cap de setmana, tastet dels nostres productes.

SOPA AMB NOSALTRES GAUDINT DELS FOCS!
FELIÇ FESTA MAJOR

Passeig Romà Fabra, 25 08320 El Masnou Tel. 93 178 22 97
info@elrebostdelsentits.es www.elrebostdelsentits.es

Pg. Prat de la Riba, 64 (N-II) · El Masnou
Tel. 93 555 13 04 · www.restaurantpledebo.com

EL MASNOU VIU JUNY 2013

SANT JOAN

Escalfant motors...
Les revetlles
de Sant Joan,
pas previ a la gran
celebració

La nit de les fogueres
donarà la benvinguda
a l’estiu i serà el
preludi de la Festa
Major.
FOTO: SHUTTERSTOCK

L

es revetlles de Sant Joan i
Sant Pere, per la seva proximitat al calendari, sempre
han mantingut una relació
molt estreta. Al Masnou, sens dubte,
l’una funciona com a preàmbul de
l’altra. El diumenge 23, arribarà a la
vila la Flama del Canigó, un cop més
i des del cor dels Pirineus. Després
de recórrer una bona part dels Països Catalans, arribarà al Masnou, a
Can Malet, portada per corredors
voluntaris, cap a les 20.30 h.

Un cop al Masnou, després d’una
breu recepció als jardins de Can Malet i d’haver fet una petita cercavila
per la població, la flama encendrà
la foguera ubicada a l’esplanada de
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil
(aproximadament cap a les 21.30
h), on hi haurà un sopar popular de
revetlla i la Tropical Alternative Party
(cap a mitjanit), a càrrec de l’entitat
juvenil MMK. La celebració està organitzada per les entitats Al Masnou
Decidim, la Colla de Diables, la Colla

REVETLLES

El foc i els petards porten
la festa al
carrer acompanyada de
bona música

de Geganters i MMK, i compta amb
la col·laboració de Protecció Civil i
l’Ajuntament del Masnou.
A la plaça de Ramón y Cajal també
s’hi celebrarà Sant Joan, amb una festa organitzada per l’Associació de Veïns de la Plaça de Ramón y Cajal. Serà
el diumenge 23, a partir de les 21 h.
Hi haurà sopar de germanor a preus
populars i revetlla amb l’actuació del
conjunt Sheila. Cal inscriure-s’hi prèviament al telèfon 93 555 26 00, fins al
21 de juny.
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LES ARTS

La Festa Major 2013 ret
L’exposició “El Masnou
en 40 x 40”, durant la
Festa Major de l’any
passat, va reunir obres
de diversos artistes
del Masnou.
FOTO: RAMON BOADELLA

La celebració, entre el 27 i el 30 de juny,
vol donar visibilitat als creadors del municipi
de qualsevol disciplina artística

L

a Festa Major de Sant Pere
2013 es dedica a l’art en
totes les seves manifestacions i, de manera especial,
als creadors del municipi. D’aquesta
manera, sota el lema “Omplint d’art el
Masnou”, les activitats que es duran a
terme entre el 27 i el 30 de juny combinaran l’oci i la celebració amb els
missatges de les produccions musicals, plàstiques, literàries, teatrals, etc.
dels masnovins i masnovines.
Un pregó popular i comunitari
Com és habitual, el pregó marcarà
l’inici oficial de la celebració. Tenint
en compte el tema central de la Festa
Major, aquest serà el moment per intentar agrupar en una sessió molt intensa, gairebé explosiva, tota la força
de les diferents manifestacions artístiques. Així, mentre els artistes Bemie
i Lucia Seguramente realitzaran un
grafit en directe, a la platja hi haurà
un seguit d’actuacions musicals, de
dansa, literàries i teatrals que submer-
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giran els assistents dins de l’ambient
de la Festa Major 2013. La banda De
Mortimers serà l’encarregada d’animar l’activitat i portar la veu cantant.
També coneixerem el pregoner
oficial de les festes, Joan el Sereno,
que anunciarà els actes de la Festa
Major juntament amb el seu acompanyant, en Ramonet. En aquest pregó
comunitari, es repartirà el mocador
commemoratiu de la Festa Major, hi
actuaran la Coral de l’Escola de Música Municipal, el Cor Infantil UNESCO
El Masnou, el Cor Scandicus i la Coral
de Can Malet, amb col·laboracions especials d’artistes de la vila i de la Colla
Bastonera del Masnou Ple de Cops.
En acabar les representacions i les
intervencions, hi ha programat un sopar popular, en què podrà participar
tothom qui ho vulgui. Es podrà portar
la carmanyola de casa o bé es podran
adquirir sardines a la brasa, que es
posaran a la venda en una paradeta.
L’important és celebrar entre tots, un
any més, l’inici de la Festa Major.

et homenatge a les arts

Les arts plàstiques modifiquen l’entorn
El cartell de la Festa Major posa de manifest el protagonisme de l’art i el desig de
pluralitat i de multiplicitat de les veus. Enguany s’ha convidat els artistes plàstics i els
dissenyadors gràfics de la vila a participar-hi
realitzant una de les banderoles que s’han
penjat per la vila. A partir d’una base comuna, basada en la lletra ema, cada artista ha
reflectit la seva visió de la Festa Major en
un cartell i la vila s’omplirà de tants cartells
diferents com artistes hi participin.
A més a més, l’art també serà present
a l’exposició col·lectiva “El Masnou. Engan-

xats a l’art”. Organitzada per l’escola d’art
Blancdeguix, la mostra s’inaugurarà a la sala
d’exposicions del Casinet el 21 de juny i es
podrà visitar fins al 21 de juliol. D’altra banda, l’Espai de Creació Artística es presentarà
a la vila del Masnou, amb una jornada de
portes obertes, el 22 de juny a partir de les
19 h, als tallers de les creadores que en formen part. I un altre col·lectiu d’artistes, el
Grupd’art.cat, promou el I Diumenge d’Art,
que es farà el 30 de juny.
Entre la llista d’artistes prestigiosos i de
renom vinculats al Masnou, enguany pren

una rellevància especial el pintor, ceramista
i músic Joan Comellas, del qual se celebra
el centenari del naixement. L’entitat Gent
del Masnou dedica una exposició a la seva
obra, que s’inaugurarà el 22 de juny.
I altres artistes internacionals seran evocats durant les intervencions que, organitzades per Blancdeguix, volen transformar
diversos racons del municipi en espais d’art.
Per tant, durant els dies de celebració caldrà
estar ben atent per veure com diversos llocs
del municipi es transformen en veritables
obres d’art.
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CONCERTS

Al ritme de la música
Hi haurà concerts i propostes per a tots els gustos

L

a Festa Major té molts
elements que la fan extraordinària. Un dels més destacats és la música, que serà
present en qualsevol moment, tant,
que marcarà l’inici –durant el pregó– i
posarà el punt i final –a l’acte de cloenda– a la celebració més important
de l’estiu. Com cada any, diversos
escenaris seran el punt de trobada de
balls, concerts i espectacles.
El calendari d’actuacions ja està
tancat, marcat per la varietat d’estils,
en què tindran cabuda des de les havaneres fins al flamenc. Enguany s’ha
fet una aposta important per tenir un
cartell de grups de referència, entre

Enguany, la platja també
tornarà a ser l’escenari per
a moltes de les actuacions
musicals, com ja ho va ser
l’any passat.
FOTO: RAMON BOADELLA
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els quals destaquen les formacions
Mishima i Hotel Cochambre, acompanyades dels músics del Masnou
Loco Tidiano, Ërase, Narcís Perich i PD
Busquets.
La música, com un dels principals
reclams del programa, també inclourà el Maresme Tropical Fest, un espai
dedicat a concerts de músics locals
amb les actuacions finals de Rubén
López & The Diatones, La Hora del
Mamut i Dr. Calypso.
Les orquestres i cobles de festa
major són un dels tòpics de l’estiu,
tenen un paper cabdal en les celebracions vilatanes i, al Masnou, no
hi podien faltar. Així, l’Orquestra

MISHIMA

La formació
serà l’encarregada de tancar
la Festa Major
amb un concert a la platja,
el diumenge a
les 22.30 h

d’Òrrius i la Cobla Orquestra de
Montgrins (que conduirà el ball tirat)
animaran les tardes i nits de revetlla.
També oferiran diversos concerts
durant aquests dies el Cor Infantil
UNESCO El Masnou, el Cor Scandicus
acompanyat per la Jove Orquestra
de Cambra del Masnou, la Coral
Xabec de Gent del Masnou i la del
Casal d’Avis de Can Malet.
I les persones interessades en
músiques i ritmes d’altres temps i altres països que esdevenen universals
podran acostar-se al món del swing,
amb una ballada a la plaça d’Ocata
a càrrec de l’Associació Ple de Swing
del Masnou.

ARTS ESCÈNIQUES I LLETRES

Un escenari
pluridisciplinari
El teatre, la dansa, els audiovisuals i les lletres també hi tenen el seu espai

S

i, com va dir Shakespeare, el
món és un escenari en què
l’ésser humà és un simple
actor que hi entra i en surt,
doncs el programa festiu d’enguany
proposa diversos escenaris per viure
un bon nombre de moments memorables. Que pugi el teló!
El ventall d’espectacles de teatre
i dansa inclourà des de propostes
més atrevides, com la que portaran
De Mortimers, que combinarà l’essència d’un karaoke amb la contundència d’una banda en directe, fins
a d’altres de més tradicionals, com
la ballada de sardanes amb la Cobla
Iluro. Així, per exemple, el teatre es
passejarà pel poble de la mà de l’Associació Juvenil de Teatre del Masnou per oferir diferents espectacles
de carrer, i la dansa envairà també la
festa de la mà de les diferents associacions i escoles que la fomenten al
municipi.
I si les arts escèniques tenen una
presència destacada en el programa
d’actes de la Festa Major, el pregó
en marcarà l’inici enmig d’un espectacle en què es combinaran les actuacions musicals, de dansa, literàries
i teatrals. El pregoner oficial, Joan
el Sereno, i el seu acompanyant, en
Ramonet, conduiran aquesta activitat comunitària, que comptarà amb
la participació de diversos actors i
actrius del municipi.

L’11 de juny de 1977, es jubilava
Joan Colomer, conegut com a
Joan el Sereno. Amb la seva jubilació es perdia un ofici que s’havia
establert el 1834 a l’Estat espanyol i la principal funció del qual
era la vigilància nocturna. Això
incloïa evitar robatoris, avisar en
cas d’incendi o anar a cercar metges o sacerdots en cas de malaltia
greu. Aquesta Festa Major 2013
es recupera aquesta figura, que
també farà de pregoner i que es
podrà veure per diversos racons
de la vila durant la celebració.

El Masnou descrit pels seus
escriptors
I si seguim fent cas de Shakespeare,
els actors que passen per l’escenari
que és el món necessitaran paraules
per expressar les experiències que els
oferirà aquesta Festa Major. I d’experiències narrades faran una mostra
els escriptors i escriptores del Masnou. A Can Malet s’instal·larà l’Espai
de les Lletres, on els diferents autors
oferiran un petit tast de la seva producció literària, dels diferents gèneres, llengües i codis que utilitzen per
expressar la seva visió del món.

Els carrers
esdevindran
escenaris per a
la representació
de diverses
obres.

MIREIA CUXART

L’audiovisual també
hi és present
Per primer cop, es presenta una
proposta innovadora que pretén
guardonar el millor curtmetratge
enregistrat amb un telèfon mòbil.
El concurs tindrà com a premi un
telèfon intel·ligent per a qui reflecteixi millor l’esperit de la Festa Major
d’enguany.

Els serenos al Masnou

FOTO: RAMON
BOADELLA
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FESTA FAMILIAR

Activitats per
gaudir en família
Les entitats i el consistori han tingut molt presents els més petits a l’hora
de configurar el programa

L

a Festa Major, com moltes
de les tradicions del calendari festiu, ens brinda
l’oportunitat de compartir
temps amb la família. I si en el nucli
familiar hi ha algú disposat a gaudir del joc, del lleure i de totes les
propostes de celebració, aquests
són, sense dubte, els més petits. Per
això, tant les entitats com l’Ajuntament els tenen ben presents en el
moment de configurar el programa,
perquè esdevinguin els protagonistes d’experiències enriquidores amb
la família, els amics i els veïns.
Entre les nombroses propostes,
podran descobrir el funcionament
d’una llotja de peix, per saber com

El dissabte, a
partir de les 18 h,
en Pere i l’Eulàlia
tornaran a sortir
per conduir la Trobada de Gegants,
amb la participació
de diverses colles
convidades.
FOTO: RAMON BOADELLA
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INFANTS

Podran gaudir
d’experiències
com conèixer el
funcionament
d’una llotja de
peix o fabricar
el seu artefacte
per participar
a la cursa de
vehicles sense
motor

era tradicionalment el procediment
pel qual el peix arribava des d’alta
mar al plat de casa; gaudiran de
l’Espai Familiar “Ludoteca”, amb jocs
en família i taller de bombolles de
sabó; podran acostar-se a les sorpreses que carrers com el de Pere Grau
i Sant Rafael els han preparat, amb
piscines, esmorzars i berenars a còpia
de xocolata i coca, i s’emocionaran
amb diversos espectacles teatrals i
de titelles. Fins i tot s’espantaran una
mica alhora que es fascinaran amb
la màgia del correfoc juvenil; s’acos-

taran a la història i la tradició del seu
poble gràcies a la visita teatralitzada
al Museu, i podran gaudir del talent
que altres nens i nenes del municipi
treballen durant tot l’any en entitats
com la Coral de l’EMUMM o el Cor de
la UNESCO.
Per posar a prova l’enginy i la imaginació de tota la família, es proposa
el repte de la baixada d’andròmines,
una cursa de vehicles de construcció pròpia, sense motor i fets amb
materials de rebuig i andròmines de
tot tipus. Tothom pot fer-hi la seva
aportació per trobar el vehicle més
còmode, imaginatiu i sostenible.
En definitiva, la Festa Major 2013
omplirà de moments importants
els records de tota la família, alhora
que ajudarà els més petits a conèixer el seu entorn i els seus veïns, a
viure l’emoció que transmeten les
produccions artístiques, i a explorar
l’essència del món que els envolta i la
fantasia dels universos que, tot i no
formar part de la realitat quotidiana,
ofereixen possibilitats inesgotables.

FESTA JOVE

Gresca de dia i nit

El correfoc juvenil
recorre els carrers
del municipi a ritme
de foc i petards.
FOTO: RAMON BOADELLA

Les activitats adreçades al jovent del municipi tenen com a protagonistes
especials els concerts

L

a participació dels joves a
la Festa Major és primordial, ja que, sense ells, la
celebració no seria ni molt
menys el mateix. Són els encarregats de donar vida i joventut a
aquests dies, i fan del Masnou un
poble actiu i engrescador.
La Nimfa seguirà sent l’espai de
referència per a ells durant aquesta
Festa Major i on es concentrarà
la major part de la programació
adreçada al públic jove. Allà se
celebrarà el Maresme Tropical Fest,
que acollirà concerts de músics locals de les associacions Metropolis
i Anacrusa, i les actuacions de Rubén López & The Diatones, La Hora
del Mamut i Dr. Calypso. A la platja,
a part de l’actuació de PD Busquets

a la revetlla de Sant Pere, també
s’hi oferiran concerts de diversos
joves locals (Narcís Perich, Loco
Tidiano i Ërase), que precediran el
concert final de la Festa Major amb
el grup Mishima. Altres establiments del municipi acolliran també
propostes musicals, de manera que
la gresca queda assegurada a cada
racó de la vila.
El jovent amb més inquietuds
artístiques al ritme frenètic de
l’actualitat pot posar-se a prova
amb el concurs de curts organitzat
per Festa Major. Es tracta de fer un
curtmetratge amb el telèfon mòbil sobre la Festa Major. El treball
guanyador es projectarà al Festival
de Curtmetratges Fascurt 2013 i
serà premiat amb un telèfon intel·

NIMFA

Seguirà sent
l’espai de
referència
per als joves
del Masnou
durant aquestes festes i
s’hi celebrarà
el Maresme
Tropical Fest

ligent. La data límit de presentació
del curtmetratge és el 5 de juliol
(inclòs).
I també podran demostrar les
seves capacitats imaginatives en la
baixada d’andròmines, una carrera
a sobre d’un vehicle ben especial,
sostenible i construït amb matèries
de rebuig. L’enginy, el respecte i les
ganes d’innovar es posen a prova
en una única activitat, tot un repte.
Els més atrevits i amb ganes de
connectar amb les experiències
atàviques del foc, el fum i les espurnes es podran camuflar al correfoc juvenil i al correfoc general.
Tampoc no hi faltaran les cites esportives. Segur que tothom trobarà
el seu torneig per fer salut i gaudir
de la pràctica esportiva.
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ESPORT

L’esport entra
en escena
La consolidació de diferents tornejos promet moments emocionants

U

na de les peces imprescindibles del programa de la
Festa Major és la relativa
a l’esport. Les entitats i els
clubs esportius locals han tornat a
participar activament per ser presents en el programa amb un bon
grapat d’activitats esportives en què
petits i grans podran gaudir de diferents ambients esportius i lúdics.
Els torneigs, com a símbol de cohesió social entre el poble, prendran
protagonisme en l’àmbit esportiu

La platja també acollirà tornejos
de diferents esports durant els
dies de la celebració.
FOTO: ARXIU AJUNTAMENT
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en diferents disciplines i es podrà
gaudir de les diverses fases que impliquen: les eliminatòries, disputar
una final i, per què no, proclamar-se
campions i recollir l’anhelada copa,
medalla o trofeu commemoratiu. En
aquest sentit, el futbol 7, el bàsquet,
la natació, el voleibol i també el billar, les bitlles catalanes, la petanca,
el dòmino i els escacs tindran el
seu espai en la farcida agenda de
tornejos que es disputaran durant
aquestes festes.

ESPORT
A LA PLATJA

La platja i el
mar esdevenen ubicacions
privilegiades
per a la pràctica esportiva

Passejant per l’aigua
El mar és una constant al Masnou i
esdevé font inesgotable d’activitats
tot l’any, i, és clar, també ho serà
durant aquestes dates, quan es
podrà gaudir d’un passeig amb una
embarcació de vela acompanyats
per un monitor titulat i, també, d’un
passeig amb caiac d’una hora de duració amb una llanxa de seguiment.
Els amants de l’esport podran
gaudir de la pluralitat de propostes
que engloba el programa festiu.

GENT GRAN

Millor que mai

La dels Avis de Can
Malet serà una de les
corals masnovines
que actuaran per la
Festa Major.
FOTO: RAMON BOADELLA

La gent gran, peça indispensable de qualsevol societat, afegeix els seus
coneixements i les seves experiències perquè la celebració sigui completa

L

a gent gran, per la seva
condició de dipositària de
l’experiència, els coneixements, la memòria i la
història recent, és un grup imprescindible en qualsevol societat. Per
tant, tampoc no podia quedar-se
fora de la celebració més destacada
de la vila. Ja sigui com a promotors
d’activitats o bé com a públic destinatari, el seu punt de vista aconsegueix completar la planificació de
la celebració. No és debades que la
seva experiència ha estat imprescindible per a la construcció de la
realitat actual.

Per intentar tenir la millor Festa Major
possible, aprofitant el present i els
recursos actuals, la nostra gent gran
disposa d’un bon nombre de propostes, des de la versatilitat de la música
–interpretada en directe als concerts i
revetlles– per donar vida als moments
més importants de la pròpia vida fins
a tradicions que continuen al llarg del
temps, com les sardines i el rom cremat a la platja al so de les havaneres o
unes bones partides de dòmino.
També s’ha programat, un any
més, l’imprescindible concert de Festa Major al pati del Casino, enguany
amb l’Orquestra Montgrins, que pre-

BALL TIRAT

La Cobla Orquestra Montgrins oferirà,
el dissabte a
les 19 h, un
concert d’èxits
musicals que
precedirà el
ball tirat,
a les 23 h

cedirà al ball tirat de Festa Major i que
tornarà a posar veu i melodia a molts
dels èxits musicals de tots els temps.
Una altra proposta interessant
seran les diferents activitats i aportacions que es fan des dels casals de
gent gran del municipi. Així, els Marxosos d’Ocata, els Cowboys de Can
Malet, els Salerosos de Can Mandri i
la Coral d’Avis de Can Malet demostraran a sobre de l’escenari tots els
beneficis que es poden aconseguir i
propagar mitjançant les expressions
artístiques. També són un exemple
sobre com fer de la gestió del propi
temps una obra d’art.

EL MASNOU VIU JUNY 2013
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C/ Roger de Flor, 43
El Masnou (a 50 m de l’Edifici Centre)
Tel. 93 555 01 88
info@restauranteorfila.es
www.restauranteorfila.es

A més del menú diari i la carta també t’oferim:
MENÚ tapes

Menú Burger

DIJOUS nit

MenÚ NITS
I CAP DE SETMANA

12 €

24 €

18 €

& Gin tònic

Menú de
Festa Major
Preu: 20 € (10% de
descompte amb reserva prèvia)
S’hi exposaran vuit olis
del Delta de l’Ebre de
l’artista Carles de la Torre

Acadèmia de Reforç
· Primària, ESO i batxillerat
· Servei de psicología infantil i juvenil
· Idiomes: anglès, alemany, francès

Passatge Sistres, 1, local A
El Masnou
Tel. 93 555 79 19
Mòbil 609 02 31 43
info@centreaurum.com
www.centreaurum.com

Centre cultural i Artístic
(Cursos per a totes les edats)
· Disseny de moda
· Informàtica
· Pintura
· Taller literari
· Fotografia
· Psicologia aplicada
· Història de l’art
· Vídeo
· Història contemporània
· Restauració
· Intel·ligència emocional
· Maquetisme
· Manualitats
· Coach gastronòmic
I molts més...

Av. de Joan Maragall, 19, local 1B
08320 El Masnou
CVOCATA@telefonica.net
www.laclaudigital.com/centreveterinariocata

Plantes d’interior i exterior
Testos, terra
Abonaments
Llavors
Productes fitosanitaris
Flors naturals (encàrrec)
Flors artificials
Articles de regal
C/ Pompeu Fabra, 24-26 - 08320 El Masnou - Tel. i fax 93 540 29 05
cj.cancasas@hotmail.com - www.cancasas.com
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PROGRAMA

Els carrers del municipi es vesteixen
de festa i, enguany, d’art.
FOTO: RAMON BOADELLA
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PROGRAMA FESTA MAJOR
Divendres 21 DE JUNY
20 h
Espai d’exposicions Casinet

Inauguració de
l’exposició col·lectiva
de Festa Major
“El Masnou.
Enganxats a l’art”

Exposició col·lectiva i temàtica d’artistes del Masnou. Es podrà visitar
fins al 21 de juliol.
Horari: Durant la Festa Major, de
dijous a dissabte, de 17 a 20 h, i
diumenge, d’11 a 14 h. De l’1 al
21 de juliol, divendres, de 17 a 20
h; dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20
h, i diumenge, d’11 a 14 h.
Ho organitza: Blancdeguix

DISSABTE 22 DE JUNY
A partir de les 18.30 h
Plaça de Marcel·lina de Monteys

Bateig de la Colla
Bastonera del
Masnou Ple de Cops

Al bateig hi estan convidades
diverses colles bastoneres (Devòlit, de Premià de Mar; Tipic Ball
de Bastons, de Canyet, i les colles
infantils i d’adults de Badalona),
totes les entitats del Masnou i
tothom qui en vulgui gaudir.
A partir de les 18.30 h, s’hi oferirà una xocolatada i actuacions de
les diferents colles.
Ho organitza: Colla Bastonera del Masnou
Ple de Cops

19 h
Gent del Masnou

Exposició dedicada
al pintor Joan
Comellas

Exposició que recull l’obra del pintor masnoví Joan Comellas amb
motiu de la celebració del centenari del seu naixement.
Ho organitza: Gent del Masnou

19 h
Espai de Creació Artística

Inauguració de
l’exposició de l’estudi
Espai de Creació
Artística

Les pintores Divina Cabezón,
Nina Surina, Eugenia Andrichenco i Lidia López, juntament amb
l’artista convidada Alba Romera, inauguren, el dissabte 22 de
juny, un nou espai de creació
amb una exposició de les seves
obres més recents.
També hi haurà un espai outlet
d’obres anteriors. Hi haurà portes obertes durant tota la Festa
Major.
Per concertar una visita, podeu
trucar al 93 186 21 52 i al 608
563 925.
Ho organitza: Espai de Creació Artística
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18.30 h
Carrer de Pere Grau

Durant la Festa Major
Exposició de fotografies de
les festes populars als carrers
Plaça del Mercat Vell
Exposició de més de tres-centes
fotografies del fotògraf masnoví
Gerard Poch de les festes populars del Masnou dels darrers deu
anys. La mostra es podrà visitar
el dissabte 29 de juny i el diumenge 30 de juny de 10 a 20 h.
Ho organitza: Associació de Veïns
del Barri Antic

Open de billar
Casino del Masnou
Open de billar a tres bandes,
amb 24 jugadors de diferents
entitats i clubs. Les fases prèvies començaran el 17 de juny;
la tercera ronda, el 29 de juny
a partir de les 10.30 h, i les semifinals i la final, el 30 de juny a
partir de les 10 h.
Ho organitza: Club de Billar Casino
del Masnou

Fira d’Artesania del Masnou
Carrer de Barcelona i carrer de
Roger de Flor
Paradetes d’artesania i alimentació. Horari de la Fira: dissabte 29
de juny, de 18 a 24 h, i diumenge
30 de juny, de 10 a 22 h.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

I Concurs de Curtmetratges
Gravats amb Mòbil
Aquest concurs és obert a totes
les edats i s’hi pot participar amb
curtmetratges de tres minuts
com a màxim gravats amb la
càmera d’un telèfon mòbil.
(Vegeu-ne les bases a la pàg. 19.)
Ho organitza: AKONGA, amb el patrocini
de Yoigo del Masnou

Torneig de futbol 7
Camp Municipal de Futbol d’Ocata
Torneig de futbol 7 de nois i
noies de 6 a 18 anys, que tindrà
lloc el dijous 27 i el divendres 28
entre les 10 i les 19 h.

Espai Lletres
Can Malet
Espai dedicat als escriptors del
Masnou, on trobareu un fragment de la seva obra i una ressenya breu de la seva biografia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
del Masnou

Fes el teu cartell
de Festa Major
Demana per correu electrònic
(cultura@elmasnou.cat) la plantilla del cartell de la Festa Major i
personalitza-la amb el teu estil i
la teva personalitat.
Teatre al carrer, a càrrec
de l’AJTEM
L’Associació Juvenil de Teatre del
Masnou (AJTEM) es passejarà per
tot el poble per oferir-nos diferents espectacles de carrer. Més
informació al Facebook: Ajtem.
teatre.
Ho organitza: AJTEM

Ho organitza: Club Atlètic del Masnou

Gala infantil al carrer
de Pere Grau

Diversió amb jocs i moltes sorpreses amb els Ni Fu Ni Fa.
Ho organitza: Amics del Carrer de Pere Grau

19 h
Jardins de Can Malet

Cowboys de Can Malet
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

19.30 h
Pista esportiva dels Països Catalans

Espectacle infantil:
Bambi, una vida al bosc

Replà Produccions presenta aquesta obra, per a tots els públics. Un
cérvol de pocs dies viu sota la protecció de la seva mare en una clariana del bosc. Allà prendrà consciència dels perills que amenacen els
habitants del bosc.
21.30 h
Sortida de l’escola Ocata
i arribada a la platja

Correfoc juvenil

(Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 18.)
A càrrec de: Colla de Diables del Masnou

DIUMENGE 23 DE JUNY

19 h
Carrer de Pere Grau

SANT JOAN

Inauguració del carrer
engalanat de Pere Grau

A partir de les 20.30 h
C/ de Ciudad Real (esplanada de
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil)

A partir de les 21 h
Platja d’Ocata

Flama del Canigó,
revetlla de Sant
Joan i Tropical Alternative Party vol. II
Ho organitza: Colla de Diables del
Masnou, Al Masnou Decidim, grup
juvenil MMK i Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració de Protecció Civil

A partir de les 21 h
Plaça de Ramón y Cajal

Revetlla de Sant Joan
Revetlla de Sant Joan amb
sopar de germanor a preus
populars i actuació del conjunt
Sheila. Inscripcions al telèfon
93 555 26 00 fins al 21 de juny.
Ho organitza: Associació de Veïns de la
Plaça de Ramón y Cajal

DIJOUS 27 DE JUNY
18 h
Plaça d’Ocata

Subhasta cantada
a càrrec dels
pescadors del Masnou
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica
del Masnou amb la col·laboració de pescadors del Masnou

19 h
Carrer de Sant Rafael

Concert de
l’Orquestra d’Òrrius

Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer
de Sant Rafael

Ho organitza: Amics del Carrer de Pere Grau

21 h. Pregó de Festa

Major

Al mateix temps que els artistes Bemie i Lucia Seguramente
realitzen un grafit en directe, hi
haurà un seguit d’actuacions en
representació de la música, la
dansa, les lletres i el teatre que
ens endinsaran en la Festa Major
2013, tot acompanyat pel pregoner oficial de les festes, en Joan el
Sereno, i el seu acompanyant, en
Ramonet, i amanit amb la banda
De Mortimers. També hi actuaran
la Coral de l’Escola Municipal de
Música del Masnou (EMUMM), el
Cor Infantil de la UNESCO, el Cor
Scandicus i la Coral del Casal de
Gent Gran Can Malet, i hi haurà
col·laboracions especials d’artistes de la vila i de la Colla Bastonera del Masnou Ple de Cops.

21.30 h. Sopar popular
Porta la carmanyola o gaudeix
de les tradicionals sardines i rom
cremat en un sopar de germanor
amb la decoració especial de Plus
Diferent Events. També es repartirà
el mocador de Festa Major.
21.30 h. Havaneres amb

Els Cremats
23 h. De Mortimers Gang
Live Karaoke Band

L’essència d’un karaoke amb la contundència d’una banda en directe.

Divendres 28 DE JUNY
10 h
Carrer de Sant Rafael

Inauguració del carrer
engalanat de Sant
Rafael
Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer
de Sant Rafael

A partir de les 11 h
Pista esportiva de Pau Casals

Jocs en família
i taller de bombolles
de sabó

Quinze jocs gegants per a petits i grans us esperen a la pista
esportiva de Pau Casals. També
s’hi podrà aprendre a fer bombolles de sabó de mides i formes
diferents.
18 h
Carrer de Sant Rafael

Partida de bitlles
catalanes

Torneig amb premis per a adults no
professionals.
Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer
de Sant Rafael

18 h
Espai Escènic Ca n’Humet

Actuació dels
Marxosos d’Ocata

Ho organitza: Esplai de Gent Gran d’Ocata

18 h
Pista esportiva dels Països Catalans

Parada i activitats
infantils de l’Associació
Foc Nou
Ho organitza: Agrupament Escolta Foc Nou

23 h
Platja d’Ocata

Castell de focs
d’artifici a càrrec
de Pirotècnia Igual
A partir de les 23.30 h
Platja d’Ocata
23.30 h. Ball de revetlla

amb Hotel Cochambre

Concert en què música i humor
s’uneixen a parts iguals i en què cap
espectador no queda indiferent.
2 h. Discjòqueis del

poble: PD Busquets +
DJ convidat
dissabte 29 DE JUNY
A partir de les 8 h

Despertada a càrrec
dels Trabucaires del Vi
d’Alella

Els Trabucaires del Vi d’Alella
recorreran el poble després de
l’última campanada de les vuit
del matí. (Vegeu les mesures de
protecció a la pàg. 26.)
A partir de les 9.30 h
Plaça dels Països Catalans

Esmorzar popular

L’Associació Veïnal del Cul d’Ocata
oferirà als assistents pa amb tomàquet, botifarra i beguda de manera gratuïta. Els acompanyaran els
Trabucaires del Vi d’Alella. Per
controlar l’estoc, s’haurà de recollir
un tiquet al local provisional de
l’Associació Veïnal del Cul d’Ocata
(carrer de Sant Agustí, 17, baixos)
de les 9.30 a les 13 h.

Ho organitza: Associació Veïnal del Cul
d’Ocata, amb la col·laboració dels Trabucaires
del Vi d’Alella.

10 h
Carrer de Sant Rafael

A partir de les 17 h
La Nimfa

23 h
Casino del Masnou

Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer
de Sant Rafael, amb la col·laboració del
Celler del Mar i Carnisseria Ventura.
Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer
de Sant Rafael

Espai dedicat a concerts de músics
locals, amb les actuacions finals
de Rubén Lopez & The Diatones,
La Hora del Mamut i Dr. Calypso.

23.30 h
Bar La Calàndria

Esmorzar dedicat
al porró

Espai Música:
Maresme Tropical Fest

Ho organitzen: Anacrusa i Metropolis

A partir de les 10 h
Carrer de Pere Grau
10 h. Torneig de dòmino
Patrocinat pel Celler del Mar.
10.30 h. Piscines

al carrer (“Mulla’t
amb nosaltres”)
13.30 h. Vermut
de Festa Major
(gentilesa de Can Mai
Tanquis i Petit Cafè)
Ho organitza: Amics del Carrer de Pere Grau

A partir de les 10 h
Casal de Gent Gran Can Malet

Torneig d’escacs

Torneig infantil de partides ràpides
d’escacs.
Ho organitza: Club d’Escacs del Masnou

A partir de les 11 h
Plaça del Mercat Vell

El trenet a la plaça
del Mercat Vell

Circulació del trenet mòbil, d’11 a
14 h i de 16 a 18 h.
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del
Masnou (AFEM)

A partir de les 11 h
Escola de Vela del Club Nàutic El
Masnou al port esportiu del Masnou

Bateigs de mar

Passeig amb una embarcació de
vela de l’Escola de Vela del Club
Nàutic acompanyats per un monitor titulat i passeig d’una hora amb
caiac amb llanxa de seguiment.
Reserves al telèfon 93 555 06 05 o
al correu electrònic basenauticanauticmasnou.com.

A partir de les 18 h

XXVII Trobada
de Gegants

18 h: plantada a la pl. de l’Església
19 h: Inici de la cercavila (vegeu-ne
el recorregut a la pàg. 18.)
Trobada de gegants amb la participació de les colles convidades
següents: Alella, Arenys de Munt,
Caldes d’Estrac, la Palma de Cervelló, Navarcles, Palafolls, Poble Nou
de Manresa, Sant Fruitós de Bages,
Santa Coloma de Gramenet, Teià i
la Colla de Bastoners del Masnou
Ple de Cops. També hi participen
l’escola Bergantí, l’escola Lluís Millet i l’escola Sagrada Família.
Ho organitza: Colla de Geganters del Masnou

A partir de les 18.30 h
Carrer de Pere Grau
18.30 h. Tarda

de xocolata i coca

Gentilesa de Pastisseria Miquel
20 h. Art flamenc amb

l’Associació Luz del Alba
Ho organitza: Amics del Carrer de Pere Grau

19 h
Carrer de Roger de Flor, a l’esquerra
de l’edifici de l’Ajuntament

A la sortida de la missa, els gegants
i els capgrossos de la vila rebran
els assistents i els acompanyaran
al vermut.
Ho organitza: Associació de Veïns del
Barri Antic

A partir de les 15.30 h
Piscina municipal, Complex
Esportiu Municipal

XXIII Torneig de
Natació Sant Pere 2013
Ho organitza: Club Natació El Masnou

00 h
Guingueta Calima

Concert de Lapsus
DIUMENGE 30 DE JUNY
A partir de les 7.30 h

Tradicional
despertada pels
carrers de la vila

Ho organitza: Grup de Tabalers de la Colla
de Diables i Diables del Món Subterrani

9h
Port esportiu del Masnou i Escola
de Vela del Club Nàutic

19 h
Casino del Masnou

Ballada de swing

L’associació Ple de Swing convoca
la seva primera ballada de swing
a la plaça d’Ocata amb una classe
a les 20.30 h per als no iniciats en
aquest ball.
Ho organitza: Associació Ple de Swing
del Masnou

22.30 h
Revetlla de Ramón y Cajal

Plaça de Ramón y Cajal

Revetlla amb sopar i ball amb el
conjunt Sheila. Inscripcions al telèfon 93 555 26 00, fins al 26 de juny.
Ho organitza: Associació de Veïns de la
Plaça de Ramón y Cajal

23 h
Sortida de l'església de Sant Pere

Correfoc gran

(Vegeu-ne el recorregut a la pàg. 18.)
A càrrec de: Colla de Diables del Masnou

18 h
Museu Municipal de Nàutica

A partir de 10 a 14 h
Parc de Caramar

Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica
del Masnou, amb la col·laboració del Grup
d’Aficionats al Teatre (GAT)

El trenet al parc
de Caramar

Espai Dansa

Entre les 10 i les 18 h
Plaça de Ramón y Cajal

Concurs de paelles

(Vegeu-ne les bases a la pàg. 19.)
Ho organitza: Associació de Veïns de la
Plaça de Ramón y Cajal

De 10 a 14 h
Pl. de Ramón y Cajal

Campanya de donació
de sang

Entre les persones participants se
sortejarà un abonament per a dues
persones per a tots els espectacles
de la programació d’octubre, novembre i desembre de l’Espai Escènic Ca n’Humet.
Ho organitza: Banc de Sang i Teixits

A partir de les 9 h
Casal d’Avis Can Malet

Torneig de bitlles catalanes amb
premis per als guanyadors i una
pinyata final. Seguidament, la
companyia Ani Màgic oferirà
activitats d’animació i música
infantil.

Torneig de ràpides
sistema Masnou

A partir de les 9 h
Platja d’Ocata (Guingueta Bambú)

Torneig de vòlei platja de nivell
amateur (majors de 16 anys). Inscripcions i bases de participació a
www.ocatavoley.com.
Ho organitza: El Casino del Masnou
i Ocata Voley

A partir de les 9 h
Pistes de petanca de Pau Casals

Open de petanca

Activitat adreçada a tots els aficionats a la petanca, homes i dones,
sense límit d’edat.
Ho organitza: Club de Petanca del Masnou

10 h
Complex Esportiu Municipal

Memorial bàsquet
Esteve & Josepo

Ho organitza: Club Bàsquet Veterans
El Masnou

torneig de dòmino
10.30 h. Piscines
al carrer (“Mulla’t amb
nosaltres”)

18.30 h
Carrer de Pere Grau

Concurs
Trencaclosques

Ho organitza: Amics del Carrer de Pere Grau

18.30 h
Carrer de Sant Rafael
Ballada de sardanes amb la Cobla
Iluro, de Mataró.

Activitats infantils
i xocolatada

Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer
de Sant Rafael

A partir de les 11 h
Carrer de Romà Fabra

Baixada d’andròmines

Cursa d’andròmines amb vehicles
de construcció pròpia, sense motor i fets amb materials de rebuig
i andròmines de tot tipus. Activitat
patrocinada per Construccions
Jordi Fortea.
(Vegeu-ne les normes a la pàg. 19.)
Entre les 11 h i les 21 h
Passeig de Prat de la Riba

I Diumenge d’Art

Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer
de Sant Rafael i Agrupació Sardanista
del Masnou

19 h
Jardins de Can Malet

Coral d’Avis de Can
Malet

Actuació de la Coral d’Avis de Can
Malet, el Grup de Gospel Parroquial del Masnou i la Coral Amics del
Cant de Premià de Mar.
Ho organitza: Casal de la Gent Gran Can Malet

19 h
Parc del Llac

Concert de pel·lícula

El Cor Scandicus i la Jove Orquestra de Cambra del Masnou presenten un repertori de músiques
de pel·lícula i bandes sonores.
També hi actuarà amb cançons
del món el Cor Infantil UNESCO
El Masnou.
Ho organitza: Associació de Veïns
del Bellresguard

Fira de pintors i artistes.
Ho organitza: Grupd’art.cat

Cloenda de la
Festa Major de
Sant Pere 2013

11 h
Espai Escènic Ca n’Humet

Actuació dels
Salerosos de Can
Mandri

Ho organitza: Esplai de Gent Gran Can Mandri

A partir de les 10 h
Carrer de Pere Grau
10 h. Final del

Actuació de diferents associacions
i escoles que fomenten la dansa
al Masnou: Associació de Dansa
del Masnou, Colla Bastonera del
Masnou Ple de Cops, Luana Dance
(Club Tenis El Masnou), Associació
Luz del Alba, Maribel’s Gimnàs i
Dansa, Escola de Ball Pas Bàsic,
Club Patinatge El Masnou i Escola
Shankara.

Sardanes

11 h
Carrer de Sant Rafael

Ho organitza: Club Natació El Masnou

Visita teatralitzada
al Museu Municipal
de Nàutica del Masnou

A partir de les 18 h
Espai Escènic Ca n’Humet

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del
Masnou (AFEM)

XIX Travessa al Port
del Masnou

VI Torneig Vòlei Platja
Ocata Voley

A partir de les 19.30 h
Plaça d’Ocata

Vermut de Festa Major

Ho organitza: Bar La Calàndria

Ho organitza: La Colla de l’Hort

(Vegeu-ne les bases a la pàg. 19.)

11 h
Parròquia de Sant Pere

12.30 h
Plaça de l’Església

Concert dels grups masnovins:
Delaware, Tsunami i Katalepsya.

Ho organitza: Club d’Escacs del Masnou

Ho organitza: Club Nàutic El Masnou

Missa solemne concelebrada cantada per la Coral Xabec de Gent del
Masnou.

I Calàndria Metal
Fest

Concurs de truites
i pastissos

Concert amb
la Cobla Orquestra
Montgrins

Missa solemne
concelebrada

Ball tirat amb
la Cobla Orquestra
Montgrins

11 h. Esmorzar de pa
amb pernil i beguda
(gentilesa de Can Mai
Tanquis)

20.30 h. Concert

13 h
Parròquia de Sant Pere

Concert de
Festa Major de la
Coral Xabec de Gent
del Masnou

A partir de les 20.30 h
Platja d’Ocata

Ho organitza: Coral Xabec de Gent del Masnou

de músics locals:
Narcís Perich,
Loco Tidiano i ërase
22.30 h. Concert
de Mishima
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Informació dels espais

Blancdinvasió

Antiga caserna de la Guàrdia Civil: carrer de Ciudad Real
Biblioteca Joan Coromines: carrer de Josep Pujadas Truch, 1A
Camp Municipal de Futbol d’Ocata: carrer de Rosa Sensat, 2 - riera d’Alella
Casal de Gent Gran Can Malet: passatge de Marià Rossell, 11
Casino del Masnou: carrer de Barcelona, 1
Complex Esportiu Municipal: carrer de la Ciutat de Sant Sebastià, 14
Escola Ocata: passeig de Romà Fabra, 3
Espai d’exposicions Casinet: carrer de Barcelona, 5
Espai de Creació Artística: carrer de Joan Carles I, 7, local 3
Espai Escènic Ca n’Humet: carrer de Fontanills, 73-79
Gent del Masnou: carrer del Doctor Agell, 9
Jardins de Can Malet: carrer de Tomàs Vives
Museu Municipal de Nàutica del Masnou: carrer de Josep Pujadas Truch, 1A
Nimfa: avinguda del Maresme
Pista esportiva de Pau Casals: plaça de Ramón y Cajal, s/n
Pista esportiva dels Països Catalans: plaça dels Països Catalans

Tallers artístics per a tots els públics per convertir-se en artista per un dia. En aquests tallers es realitzaran, a partir de tècniques plàstiques, canvis en la fisonomia de places, edificis
i espais emblemàtics. Els dies 26 i el 27 de juny
a la tarda, de 17.30 a 21 h, vine a participar en
qualsevol dels tallers simultanis que es faran
a la vila: el 26 de juny, a la plaça de Ramón y
Cajal, es treballarà l’obra artística d’Ana Maria
Maiolino i, a la plaça dels Països Catalans, la
figura de Hockney. El 27 de juny, a la platja
d’Ocata, al davant del baixador d’Ocata, es
realitzarà una intervenció a l’estil de Christo
i Jeanne Claude, i, a l’edifici de l’Ajuntament
del Masnou de Roger de Flor, 23, es modificarà
la fisonomia de la façana amb l’estil de Yayoi
Kusama. Els resultats d’aquestes intervencions
podran visitar-se durant tota la Festa Major.

Els mocadors
de la Festa Major
La Federació del Comerç, la Indústria
i el Turisme del Masnou ha distribuït mocadors
de la Festa Major entre els comerços associats.
Els comerciants obsequiaran els clients amb el
mocador commemoratiu de la Festa Major 2013.
Podeu consultar el llistat de comerciants federats
a www.comercmasnou.cat.
Ho organitza: Federació del Comerç, la Indústria
i el Turisme del Masnou

Menús de Festa Major
Alguns restaurants també participen a la Festa
Major i elaboren uns menús, plats o tapes ben
originals relacionats amb el Masnou o amb el
lema d’aquest any, “Omplim d’art el Masnou”.
(Consulta’n les propostes a la pàgina 29.)

Ho organitza: Blancdeguix

Recorreguts
Dimecres 26 i dijous 27 de juny

Blancdinvasió

Intervencions artístiques a la manera dels artistes
contemporanis Christo i Jeanne Claude, Hockney,
Yayoi Kusama i Ana Maria Maiolino.

Divendres 28 de juny
21.30 h

Dissabte 29 de juny
A partir de les 18 h

Dissabte 29 de juny
23 h

Sortida de l’escola Ocata i arribada a la platja.

Sortida de l’església de Sant Pere.

Sortida de l’església de Sant Pere.

Correfoc juvenil

XXVII Trobada de Gegants

Correfoc gran
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BASES DELS CONCURSOS I ALTRES
Concurs de truites i pastissos
1. La participació és oberta a tothom,
a excepció dels professionals.
2. Les truites i els pastissos s’han de portar fets a la plaça de Catalunya el mateix
dia, dissabte 29 de juny, de 19 a 20 h.

3. El jurat donarà el veredicte, que
serà inapel·lable, durant el mateix
acte.
4. Premis: per a cada categoria, és a
dir, per a truites i per a pastissos.

5. La inscripció es farà en el moment de la presentació de les truites i els pastissos, i, un cop avaluats
pels jurats, els podran degustar
totes les persones assistents. El

ció de Veïns de Ramón y Cajal (plaça
de Ramón y Cajal, 6) o truqueu al
telèfon 93 555 26 00.
3. En el moment de l’inici del concurs, l’organització obsequiarà totes
les persones participants amb una
ampolla de cava.
4. La mida de la paella i la quantitat
d’arròs és de lliure elecció.
5. Els concursants han de portar els
ingredients i tots els estris necessaris
per fer la paella. A partir de les 11.30
h, començaran a encendre’s els focs

per a l’inici del concurs. L’organització
facilitarà els fogons i la llenya.
6. Un cop les paelles estiguin a punt
per tirar l’aigua a l’arròs, el jurat donarà l’ordre de fer-ho de cinc en cinc
participants.
7. Mentre es cogui l’arròs, el jurat supervisarà el treball dels competidors.
8. El jurat es reunirà per fer el tast,
i puntuar els arrossos més gustosos
i la millor presentació. Cal tenir en
compte l’obligació que tots els elements decoratius de la paella han de

ser comestibles. La decisió del jurat
serà inapel·lable.
9. Premis:
Al millor gust: 1r premi, 100 euros; 2n
premi, 50 euros, i 3r premi, 30 euros.
A la millor presentació: 1r premi, 100
euros; 2n premi, 50 euros; i 3r premi,
30 euros.
10. El fet de concursar implica l’acceptació d’aquestes bases.

• Les andròmines seran examinades
per comprovar que compleixen els
requisits. En cas contrari no se’n permetrà la participació.
• Les baixades seran individuals i no
es valorarà la velocitat.
• No s’han de fer maniobres que puguin posar en perill la seguretat dels
altres participants ni la del públic.
Recorregut
El recorregut discorrerà pel carrer de
Romà Fabra fins a la plaça d’Espanya.
En tot el recorregut hi haurà proteccions amb pneumàtics i bales de
palla a les zones conflictives.
Premis
A l’andròmina més engalanada.
A l’andròmina més original.
A l’andròmina més sorollosa.
Inscripcions
Les inscripcions es faran al Punt d’Informació Juvenil (carrer de Fontanills,
77), de dilluns a dijous, de 17 a 20 h, i
els divendres, de 12 a 14 h, fins al 23
de juny. Les dades i documents necessaris per fer la inscripció són:
- Fitxa d’inscripció signada.
- Fotocòpia del DNI dels participants.

- Nom, cognoms i data de naixement de cada participant.
- Telèfon i adreça electrònica de
contacte.
- Nom que identifiqui l’andròmina.
- Autorització signada en el cas de
ser menor de 18 anys.

jurat estarà format per tres persones alienes a l’organització i als
participants.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

Concurs de paelles
1. La participació és oberta a tothom.
L’organització limita la participació a
vint paelles, a fi de facilitar la ubicació
correcta dels cuiners i cuineres dins
l’espai habilitat per a aquesta activitat.
El sofregit no es pot portar fet de casa.
Tothom ha de cuinar amb llenya.
2. Inscripcions des de la publicació
del programa de la Festa Major fins
al dimecres 26 de juny, sempre que
no s’hagi superat el límit establert de
concursants. Per a més informació i
inscripcions, adreceu-vos a l’Associa-

Ho organitza: Associació de Veïns de
la Plaça de Ramón y Cajal

Normes de la baixada d’andròmines
La baixada d’andròmines de la Festa
Major de Sant Pere 2013 no té ànim
de competició. Es premiaran les andròmines per l’originalitat, la decoració, l’enginy i la motivació de l’equip
o del conductor.
Requisits per als participants
• Poden participar-hi andròmines
de fabricació pròpia i sense motor
conduïdes per un o més conductors
disfressats segons una temàtica.
Per als participants menors d’edat:
• Fins a 12 anys, cada infant participant ha d’anar acompanyat
d’un adult i sota la responsabilitat
d’aquesta persona.
• De 13 a 17 anys, han de portar l’autorització signada pel pare o mare o
tutor legal.
• És obligatori l’ús de casc i guants,
i es recomana portar proteccions als
genolls i les mans, així com protegir-se el cos amb màniga llarga per
evitar possibles lesions.
Requisits per a les andròmines
• L’andròmina ha de ser de fabricació
pròpia, sense motor i de qualsevol
material o mida. És indispensable que

disposi de sistema de frens i de direcció adequats. És opcional però recomanable portar un clàxon o botzina.
• L’andròmina pot tenir la forma i
l’aspecte que desitgi el participant.
• No pot portar cap mena de sistema
de propulsió i no es pot utilitzar per
construir-la la base d’un automòbil.
• Ha de tenir com a mínim tres rodes.
• Ha de tenir suport per ser remolcada tant pel davant com pel darrere.
En el cas que l’andròmina pugui ser
transportada per una persona, no
caldrà fer ús del suport esmentat.
• L’estructura del carretó ha de ser
adequada, de manera que no en
sobresurtin elements perillosos (barres de ferro, fustes, canyes, objectes
punxants...) que puguin perjudicar
els espectadors ni els mateixos participants.
Requisits durant la cursa
• Els participants s’han de presentar
als boxs habilitats a les pistes esportives de Pau Casals a partir de les 10
hores del 30 de juny per verificar les
inscripcions, entregar-los els dorsals i
donar-los les acreditacions.

L’activitat disposarà del personal
sanitari necessari. No obstant això,
els participants han de signar un
document a l’hora d’inscriure’s en
el qual declaren la seva participació
voluntària i sota la seva responsabilitat, i exclouen l’organització de
qualsevol responsabilitat derivada
d’aquest fet.
L’organització es reserva el dret de
modificar les bases segons la necessitat de la cursa.
Per a qualsevol altra informació o
consulta: PIJ del Masnou
Adreça electrònica: pij@elmasnou.cat
Tel. 93 557 18 41
Patrocinat per Construccions Jordi
Fortea

Concurs de curtmetratges realitzats amb mòbil
Hi pot participar qualsevol persona
entre 14 i 90 anys. Només pot presentar-s’hi una obra per persona. L’obra ha
de ser gravada durant la Festa Major
2013 al Masnou i la temàtica ha d’estar
relacionada amb l’eslògan de la Festa
Major: “Omplim d’art el Masnou”.
Les obres han de ser en arxiu
digital i s’han d’enviar, via www.

wetransfer.com, a info@fascurt.com,
amb data límit 5 de juliol. S’hi han
d’adjuntar les dades personals: nom,
cognoms, data de naixement i telèfon de contacte.
Els curtmetratges han d’estar
enregistrats amb la càmera d’un
telèfon mòbil i han de ser en català
i/o castellà.

Les obres han de tenir una durada màxima de tres minuts i una durada mínima d’un minut. Han de ser
curts editats. No es pot presentar un
curt amb pla seqüència. Es valorarà
el poc moviment d’operació i l’edició
posterior.
No s’acceptaran obres de caràcter
turístic o publicitari ni aquelles que

utilitzin material no original en més
d’un 10% de la totalitat de l’obra.
El premi serà un telèfon intel·
ligent gentilesa de Yoigo-Masnou.
El curtmetratge guanyador es projectarà al Fascurt 2013, Festival de
Curtmetratges del Masnou.
Ho organitza: Akonga
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Merceria creativa

UN NOU CONCEPTE DE MERCERIA AL MASNOU

Tallers: Patchwork · Llana
Ganxet · Manualitats · etc.
C/ Francesc Macià, 1 - local 2
08320 El Masnou - Tel. 667 683 276

B
D
M
V

AR
EL
ERCAT
ELL

Plaça del Mercat Vell
Tel. 93 540 93 84
bardelmercatvell

1r aniversari
Troba’ns a

l’agulla de lis

Durant la Festa Major,
a la plaça del Mercat Vell,
podràs gaudir de diverses
activitats:
• Trenet mòbil.
• Exposició durant tot el dia
i projecció nocturna de fotografies
de Gerard Poch.
• Podreu tastar la tapeta creativa,
amb productes autòctons de
Can Rac i xarrup de vermut Cisa.

US DESITGEM
BONA FESTA MAJOR
2013!

Informació al tel. 619 004 438

INSTALACIONES SABATÉ, SL
Aigua, gas, electricitat, calefacció i reformes
Estudi i assessorament d’eficiència energètica

Navarra, 22, local 9-10
El Masnou (08320)
Tel. 93 555 97 44 / 93 555 99 53
inssabate@grupsabate.com
www.grupsabate.com
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TRADICIONS

Tradicions que perduren
i novetats amb vocació
de tradició
El castell de focs, l’engalanament de carrers, la trobada de gegants
i els correfocs són algunes de les cites ineludibles del programa

RAMON BOADELLA

RAMON BOADELLA

GERARD POCH

E

l castell de focs d’artifici és,
any rere any, l’activitat més
multitudinària de la Festa
Major. És la tradició més
espectacular i més consolidada. Enguany, com no podria ser de cap altra
manera, els focs també es faran la nit
del 28 de juny, la vigília de Sant Pere, i
seran a càrrec de la Pirotècnica Igual.
Les espurnes de color il·luminant, pels volts de mitja nit, el mar i
la façana marítima del Masnou són
potser la imatge més emblemàtica
de la celebració. Però al programa
no hi falten moltes altres tradicions
que confereixen a aquests dies el
seu tarannà i recorden qui som i d’on
venim. La cuina i el menjar són una
bona mostra d’identitat. Per això no
hi faltaran els dinars, vermuts, sopars,
esmorzars i berenars populars, que
es faran en diversos carrers i equipaments del municipi. Els més audaços
podran demostrar les seves habilitats
al concurs de paelles, a Ramón y Cajal, o al de truites i pastissos, a la Fira
d’Artesania.
Els carrers engalanats, com els
de Pere Grau i Sant Rafael, són una
altra de les tradicions estretament
lligades a la Festa Major. Aquests
carrers acolliran un bon nombre
d’activitats per a tota la població,
entre les quals es troben diverses
cites gastronòmiques.
I després de grans dinars festius,
una bona passejada amb els gegants
i els capgrossos provinents de molts
racons de Catalunya per participar
a la trobada masnovina. Aquesta és
també, any rere any, una cita multitudinària que omple els carrers de gent
disposada a gaudir de la celebració i

de proclamar amb contundència que
el Masnou està de Festa Major. I per
fer-ho encara més visible i evident,
els comerços agrupats a la Federació
del Comerç, la Indústria i el Turisme
repartiran entre els seus clients el
mocador de coll de la Festa Major. Un
mocador que també serà de molta
utilitat per participar als correfocs de
la Colla de Diables, ja sigui al juvenil o
al general, que tornaran a omplir els
carrers amb la màgia del foc.
Altres cites ineludibles al programa són els diferents balls de
revetlla i el ball tirat, la celebració de
la santa missa de Sant Pere o el concert de la Coral Xabec del Masnou.
I de les propostes ben arrelades al
programa al llarg dels anys a altres
tradicions que o bé es recuperen o
que s’instauren per primera vegada
però amb vocació d’esdevenir cites
clàssiques, com la despertada pels
carrers de la vila amb els trabucaires o bé amb la Colla de Diables, la
ballada de bastons amb un grup
masnoví o els avisos d’un pregoner,
Joan el Sereno, i el seu ajundant, en
Ramonet, que informaran sobre els
actes de la Festa.
Moltes de les experiències viscudes durant la Festa Major perduren en la memòria durant molt de
temps. Per a les persones que, a més,
vulguin tornar a veure i recordar
aquelles experiències mitjançant
imatges, podran visitar una exposició
de fotografies de les festes majors
masnovines elaborades pel fotògraf
Gerard Poch, a la plaça del Mercat
Vell. Les imatges festives s’ampliaran
amb els bons moments que portarà
la Festa Major 2013.
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Ens trobaràs al

C/ Navarra, 45 - El Masnou 08320
tienda@daiba.es
- www.daiba.es
C/ Itàlia,
29 · El Masnou (davant
del Mercat del Masnou)
Tel.
93555
388
91
45 /647 616 545
Tel. 93
45 81
· www.markysjoguines.com
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C/ Navarra, 45 - El Masnou 08320
tienda@daiba.es - www.daiba.es
Tel. 93 388 91 45 /647 616 545

REVETLLA

Hotel Cochambre recrea el mapa
musical sentimental des
dels setanta fins a l’actualitat
Aquesta formació incatalogable protagonitza el ball de revetlla després
del castell de focs a la platja

E

ls seus integrants provenen
del món de la televisió, el
teatre, la publicitat i les
tendències musicals més diverses. Van aconseguir fer-se un nom
i un món molt propi a partir de les
seves imitacions i evocacions particulars de músics com Joaquín Sabina.
Ara, expliquen que es van fer càrrec
d’un hotel en unes condicions més
que penoses i que volen homenatjar
els artistes i creadors que havien passat en algun moment per les seves

habitacions. Si més no, el que sí que
aconsegueixen recuperar són les cançons que en algun moment o un altre
han passat per la ment de tothom.
Per això suposen una proposta més
que atractiva per al ball de revetlla.
L’espectacle que porten al Masnou és la gira Cucaracha Tour, que
ha donat molt bons resultats al grup,
però renovada amb nous èxits. El
seu líder, Benito Inglada, defineix
l’estil i la voluntat de la formació
com la pràctica d’“agafar cançons de

REVETLLA

El conserge i
els seus grums
interpreten els
èxits que van
fer populars
els artistes
que un dia es
van allotjar a
l’hotel

l’hort musical per donar-los un toc
d’ironia”. De fet, aquesta ironia i la
capacitat de riure d’un mateix i dels
tòpics sentimentals de tota una societat ha estat la particularitat que ha
configurat el tarannà del grup.
Amb la seva proposta, Hotel Cochambre aspira a ocupar “el buit que
hi havia entre les típiques orquestres
de Festa Major i els grups de rock.
Vaig decidir donar un toc teatral
amb picardia a l’espectacle”, explica
Inglada.

D’esquerra a dreta:
Juanito Vila, Diego
Marín, Benito
Inglada, Martí Soler
i Josito Guerrero.
FOTO: HOTEL COCHAMBRE
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ENTREVISTA

El ‘pop’ sofisticat de
Mishima, punt àlgid
de la Festa Major
El grup barceloní tancarà el programa
de la celebració el dia 30 a la platja d’Ocata
Se’l considera un grup de referència del pop català, i els darrers dos anys ha
aconseguit un lloc als festivals i escenaris més destacats. Arriba al Masnou
després de tot un any de concerts importants i èxits de públic i crítica durant
la presentació del seu darrer treball, L’amor feliç, que ha estat considerat el de
la seva veritable consolidació. El grup format per David Carabén, Marc Lloret, Dani Vega, Alfons Serra i Xavi Caparrós actuarà al Masnou el 30 de juny,
a la platja d’Ocata, com a cloenda de la Festa Major del 2013. David Carabén
explica com es plantegen aquest concert.

El concert que fareu al Masnou
s’emmarca dins la gira de presentació de L’amor feliç. Què ens podeu avançar d’aquest concert?
Aquest és el segon any de la gira i la
intensitat és molt menor, ha disminuït
molt. Les coses ja vénen més rodades,
el repertori ja està més definit i el que
fem és anar-lo polint. Per això, ara és
el moment en què ens ho passem
molt bé en les actuacions, perquè no
tenim la tensió del primer any en què,
d’alguna manera, havíem de demostrar moltes coses.
Quines diferències hi ha en el moment de plantejar un concert per
a una Festa Major, per exemple,
o per a un altre espai o un altre
motiu?
La diferència és claríssima. A poc a
poc, amb els anys, com que ja hem
tocat en llocs molt diferents, anem
trobant l’especificitat per a cada actuació, no només per la geografia, sinó
també pel tipus de sala: si la gent està
dempeus mirant-te i té èxit el bar,
necessites un tipus de repertori, si la
gent està asseguda i no es pot moure,
n’és un altre. I si estàs de Festa Major,

24

EL MASNOU VIU JUNY 2013

també has d’adaptar-te. Has de tenir
present a qui estàs fent la competència quan estàs tocant, perquè si estàs
en una Festa Major, has de tenir en
compte que les nits d’estiu són fantàstiques a tot arreu, i competir amb això
és difícil; però com que ens agrada
tocar i ens agrada tocar en qualsevol
circumstància, segur que ens ho passarem molt bé.
Després d’un any de gira amb el
darrer disc, ja teniu més perspectiva. Quines conclusions en traieu?
És difícil valorar-ho. Internament, pel
que fa al grup, crec que és la millor
gira que hem fet, per les condicions
en què hem treballat i per la gent que
ha vingut a veure’ns. Però estem en
un context de crisi molt bèstia que
ens ha afectat, efectivament, perquè
saps que la gent potser no ha pogut
venir a tants concerts com ens hauria
agradat... Molta gent ens diu que amb
la repercussió que estem tenint ara fa
uns anys ens hauria anat molt millor,
però com que en comparació amb
les nostres gires és de les millors que
hem fet, no ens en podem queixar en
absolut.

“ És un moment molt
bo per a la
música catalana, però no
només per
als grups que
canten en
català”
“És honest
dir el que
t’agrada i
intentar-ho
compartir
amb la gent
a qui pugui
agradar una
cosa que fas”

De fet, els vostres últims anys,
que molta gent considera els de
la consolidació, han coincidit amb
aquesta època de crisi.
És la història de la meva vida. Quan
em vaig començar a dedicar a la televisió, em deien que, pel tipus de feina
que feia, en una altra època m’hauria
anat molt millor, i quan vaig passar a la
música em van dir el mateix. El fet és
que amb això de la música anem amb
una mà al davant i una altra al darrere.
Ser músic en aquest país és molt dur,
però és una feina fantàstica i és molt
maco, i el que fas té molta repercussió,
hi ha molt feedback, la gent reacciona
i alguns s’entusiasmen i altres s’emprenyen, mentre que a la tele no sabies si
a la gent li agradaves o no.
Es parla del moment de crisi, però
també d’un moment excepcional
per a la música en català.
És un moment molt bo, però no
només per als grups que canten en
català, perquè hi ha altres grups que
no ho fan i que també han trobat el
seu públic ara, i han tingut una repercussió que fa cinc anys no tenien: Love
of Lesbian, Delafé... Som molts grups
que fa anys que coincidim i a tots ens
ha passat que hem trobat molt més
públic els últims cinc anys. Després, hi
ha el fenomen Manel, que és una cosa
d’una altra galàxia, que hem de comparar històricament amb coses que
van passar fa trenta anys: ser número 1
a les llistes espanyoles amb un disc en
català deu haver passat un cop o dos
en tota la història de la música. Però el
nivell d’acceptació i de curiositat que
té la gent és molt superior al que hi havia quan vam començar nosaltres.
La música de Mishima es pot caracteritzar per ser un pop sofisticat i sovint les vostres lletres estan
plenes de referències literàries, de
poesia, filosofia... Això és un tret
diferencial de la vostra proposta?
No ho sé. De vegades hi ha gent que
pensa que això és una xacra o una
cagada. Jo crec que és honest dir el
que t’agrada i intentar-ho compartir
amb la gent a qui pugui agradar
una cosa que fas. A mi no em fa cap
vergonya ni crec que sigui indiscret
dir les meves fonts o les coses que
m’han agradat. Ho faig d’una manera
desacomplexada, però hi ha gent que
ho ha vist com una cosa negativa i es
pregunten per què parlo de llibres si
es tracta de música i de passar-s’ho
bé. Com que m’agrada molt llegir i
anar al cinema, jo el que faig és compartir bons moments.

Mishima arriba al
Masnou després
de tot un any
de concerts
importants i
èxits de públic i
crítica durant la
presentació del
seu darrer treball,
‘L’amor feliç’.
FOTO: NOEMÍ ELÍAS
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RECOMANACIONS

Revetlles amb precaució
Les nits de Sant Joan i de Sant Pere donaran la benvinguda a l’estiu
amb coca i cava, però també amb foc i petards

L

es revetlles són molt tradicionals a Catalunya i, al Masnou, ho són especialment
la nit de Sant Joan i de Sant Pere,
però cal que se segueixin sempre
uns consells bàsics per celebrar-les
amb tota precaució i no causar incendis ni danys personals.
A l’hora de celebrar una revetlla, cal prendre mesures amb la
finalitat d’actuar preventivament
tenint en compte el risc d’accidents. Es tracta de prendre un
seguit de precaucions perquè
tothom pugui gaudir d’una bona
festa.
Retruc de petards
A les festes amb pirotècnia, s’ha
d’anar amb molt de compte, especialment amb els més petits. L’adquisició i l’ús dels petards s’ha de
fer sempre sota la supervisió dels
adults, que cal que s’assegurin de
comprar els productes pirotècnics
en un establiment autoritzat.
Pel que fa als petards, no s’han
de guardar a les butxaques i cal
llegir les instruccions de cada
article. No s’han de subjectar els

petards amb les mans ni tampoc
posar-los a prop de la cara ni
del cos. S’han d’utilitzar mitjans
segurs per encendre el material
pirotècnic, com ara metxes i similars, que s’han d’encendre sempre
per l’extrem, perquè doni temps
de retirar-se. Els petards no s’han
de llançar, en cap cas, contra ningú. Si un petard no s’encén bé, no
s’ha de tocar fins al cap de mitja
hora i s’ha de remullar.
No s’han de llançar coets a
menys de 500 metres de zones
boscoses ni en llocs amb aglomeracions de persones. També s’ha
de vigilar que no hi hagi a la vora
líquids inflamables, ja que s’encenen fàcilment i els vapors poden
explotar. Als llocs on es facin revetlles, cal recollir la roba estesa
i els tendals, i cal tancar portes i
finestres. No s’ha d’encendre cap
petard dins les cases, ni tampoc
llançar-los ni manipular-los des de
balconades ni finestres.
Nits de foc
Les cites indispensables per als
amants del foc seran els corre-

Als propietaris d’establiments i als veïns
Per evitar accidents, retireu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar
el recorregut del correfoc, com per exemple, testos amb plantes, taules, cadires,
ombrel·les i altres objectes situats a la via pública.
Retireu els vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc, per evitar danys
a la gent i al vostre propi cotxe.
Tanqueu les portes, les finestres i els balcons, i protegiu les obertures per impedir
l’entrada de coets i de guspires que puguin causar un incendi.
Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals per prevenir que es puguin encendre.
Per més que els assistents al correfoc us demanin aigua per reduir la calor, no
els en tireu. Així evitareu que la pólvora es mulli i exploti o surti en una direcció
imprevista en lloc de cremar-se.
Protegiu els aparadors i les vidrieres ubicades en l’itinerari que seguiran els grups
de foc. Podeu utilitzar com a protecció cartrons per evitar cremades als vidres i
altres elements de l’immoble.
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ROBA ADEQUADA

Als correfocs,
recordeu que
cal portar roba i
calçat adequats

focs gran i juvenil, que ompliran
d’olor de pólvora els carrers del
municipi. Per aquest motiu, s’han
establert unes mesures de seguretat tant per als propietaris d’establiments i els veïns com per als
espectadors i els participants.

Als espectadors i als participants
Informeu-vos bé del recorregut del correfoc i seguiu les
recomanacions i els serveis d’ordre, a fi que la vostra participació en el correfoc esdevingui una autèntica festa.
La roba més idònia per assistir en un correfoc és la de cotó,
amb mànigues, pantalons llargs, un barret de roba i unes
sabates esportives de pell que us agafin fort els peus. Eviteu participar activament en l’acte si porteu roba de fibra
sintètica, ja que provoca greus cremades en cas que accidentalment s’encengui.
Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos
a terra i rodoleu per apagar les flames. Sobretot, no correu,
ja que les flames s’encendrien i serien més virulentes.
Espereu la comitiva del correfoc en carrers amples i eviteu
en la mesura que us sigui possible les aglomeracions i els
taps de gent.
No col·laboreu demanant aigua als veïns. Així evitareu taps i
relliscades, i també evitareu que la pólvora es mulli i exploti
en lloc de cremar-se.
No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu
ni destorbeu cap dels seus membres.
No es pot encendre foc ni fumar al voltant de les bosses o
receptacles del material pirotècnic, ni dels portadors del
material dels grups.
Els participants han de mantenir la distància de seguretat
adequada per protegir-se de les espurnes i detonacions dels
productes pirotècnics que s’usen tradicionalment.
Salteu sempre endavant i mai cap endarrere, individualment o bé en grups molt reduïts, i no us col·loqueu mai
entre els timbalers i els actuants ni destorbeu cap membre
de les colles.
Seguiu en tot moment les instruccions del servei d’ordre i
de suport de l’acte.
En tots els casos, i per tant també si es produeix un accident, l’incompliment d’aquestes mesures de seguretat i
recomanacions per als actes de foc és responsabilitat de
cada participant.

AGRAÏMENTS

MOLTES GRÀCIES A TOTHOM
La Festa Major de Sant Pere 2013 no hauria estat possible sense els esforços i la feina feta per les entitats i els col·lectius de la vila.
Durant molt de temps, les persones que en formen part han fet forta la Comissió de Festes amb les seves aportacions i amb un únic
objectiu: que la Festa Major sigui la celebració de tot el poble i que cada persona hi trobi actes per passar moments memorables. A
tots ells, moltes gràcies per haver fet possible la celebració.
Ajuntament del Masnou

Acción Kon Ganas (AKONGA)

Club Atlètic de Masnou

Grup de Tabalers de la Colla de Diables

Agrupació Sardanista del Masnou

Club Bàsquet Veterans El Masnou

Grup d’Aficionats al Teatre (GAT)

Agrupament Escolta Foc Nou

Club d’Escacs del Masnou

Grupd’art.cat

Al Masnou Decidim

Club de Billar Casino del Masnou

Guingueta 43

Amics del Carrer de Pere Grau

Club de Patinatge del Masnou

Guingueta Calima

Amics del Ferrocarril del Masnou (AFEM)

Club de Petanca del Masnou

Jove Orquestra de Cambra del Masnou

AMPA Lluís Millet

Club de Tapes

La Colla de l’Hort

AMPA Sagrada Família

Club Deportivo El Masnou

La Cuina dels Capitans

Anacrusa

Club Natació El Masnou

La Petita (guingueta núm. 3)

APA Bergantí

Club Nàutic El Masnou

La Santa

Associació d’Usuaris de l’EMUMM

Colla Bastonera del Masnou Ple de Cops

Luana Dance (Club Tenis El Masnou)

Associació de Dansa del Masnou

Colla de Diables del Masnou

Maribel’s Gimnàs i Dansa

Associació de Veïns de Bellresguard

Colla de Geganters del Masnou

Metropolis

Associació de Veïns de la Plaça de Ramón y Cajal

Colla Jove de Diables

MMK

Associació de Veïns del Carrer de Sant Rafael

Construccions Jordi Fortea

Moll-Oest

Associació de Veïns del Casc Antic

Cor Scandicus

Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Associació Veïnal del Cul d’Ocata

Coral Xabec de Gent del Masnou

Natació El Masnou

Associació Juvenil de Teatre del Masnou (AJTEM)

Denominació Original

Ocata Voley

Associació Luz del Alba

Escola de Dansa Pas Bàsic

Parròquia de Sant Pere

Associació Ple de Swing del Masnou

Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM)

Pescadors del Masnou

Banc de Sang i Teixits

Escola Shankara

Port del Masnou

Bar del Mercat Vell

Espai de Creació Artística

Protecció Civil

Bar La Calàndria

Esplai de Gent Gran Can Mandri

Rauxa

Biblioteca Joan Coromines del Masnou

Esplai de Gent Gran d’Ocata

Restaurant Orfila

Blancdeguix

F.S. Masnou Interdinàmic

Restaurant Xarcuteria Coloma

Canyes & Tapes

Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme

Trabucaires del Vi d’Alella

Casal de la Gent Gran de Can Malet

del Masnou

UNESCO El Masnou

Casino del Masnou

Gent del Masnou

Fes el teu propi cartell
Al dors d’aquesta pàgina podeu trobar una plantilla per fer el
vostre propi cartell de Festa Major. Els artistes del poble han
col·laborat en la celebració fent els seus cartells i banderoles.
Ara és el moment que cadascú pugui fer-se el seu i aportar
una nota de color a la celebració.
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MENÚS

Menú, plat o tapa de Festa Major
Del 25 al 30 de juny. Alguns restaurants també participen a la Festa Major i elaboren uns menús,
plats o tapes ben originals relacionats amb el Masnou o el lema d’aquest any, “Omplim d’art el Masnou”
Bar del Mercat Vell

MOLL-OEST

Mare de Déu de Lurdes, 16
Tel. 93 540 93 84
Obert cada dia.

Port esportiu, 66
Tel. 93 540 29 11
info@molloest.com
www.molloest.com
Tancat els diumenges a la nit, dilluns, dimarts a la nit i dimecres a
la nit.

• Tapetes creatives, una de boti-

farra de pilota i una de vianda de
porc de Can Rac.
Inclou xarrup de vermut Cisa.
Preu: 3 €
La tapeta s’oferirà durant tot el dia.

• Arròs de Festa Major: arròs

melós de nècores, musclos, sípia
i cloïsses.
Preu: 17 €
El plat s’oferirà per dinar i per sopar.

Canyes & Tapes
Joan XXIII, 110
Tel. 93 555 93 02
canyesitapeselmasnou@gmail.com
Obert cada dia.

RESTAURANT ORFILA
Roger de Flor, 43
Tel. 93 555 01 88
info@restauranteorfila.es
www.restauranteorfila.es
Tancat els dimecres a la nit i els diumenges tot el dia.

• Assortiment de tapes de Festa

Major: montadito de pernil de
gla, cruixent de llagostí, croqueta de foie i ceps, croqueta de
rostit, dos bunyols de bacallà,
dos musclos farcits, i broqueta
de gambes i espàrrec.
Preu: 10 €
El menú s’oferirà per dinar i per
sopar.

Trobareu aquest símbol en els restaurants col·laboradors.

CLUB DE TAPES

GUINGUETA 43

Plaça d’Espanya, 6
Tel. 93 555 09 25
www.clubdetapes.cat
Tancat els diumenges a la nit i els
dilluns.

Pl. de Marcel·lina de Monteys
Tel. 652 165 339
chiringuitox3@hotmail.com
Dimecres, tancat.

• Suquet de musclos de la platja

d’Ocata.
Preu: 6,90 €
El plat s’oferirà per dinar i per sopar.

DENOMINACIÓ ORIGINAL
Dr. Botey, 13
Tel. 93 555 46 06
denominacio.original@gmail.com
www.facebook.com/denominacio.
original
Dilluns, tancat.

• Minihamburguesa casolana de

magret d’ànec i foie amb paleta
de tapes.
Inclou cervesa artesana La Calavera o refresc.
Preu: 8,50 €
El plat s’oferirà per dinar i per sopar.

• Amanida d’alvocat Van Gogh.
• Crep amb pinzellada de formatge de cabra i nous.
• Pastís fosc de xocolata amb contrast blanc.
Preu: 12 €
El menú s’oferirà per sopar.

LA CUINA DELS CAPITANS
Port esportiu, local 69
Tel. 93 555 81 18
info@lacuinadelscapitans.com
www.lacuinadelscapitans.com
Tancat els dilluns i els diumenges
a la nit.
L’art dels capitans:
• Milfulls de la senyora amb foie i
pinzellades de poma.
• Arròs bru amb aquarel·la de
sípia i bolets.
Copa de vi: Pansa Blanca 2011,
Marqués de Alella.
Cafè o infusió.
Preu: 30 €
El menú s’oferirà per dinar i per sopar.

LA PETITA
(GUINGUETA NÚM. 3)
Plaça de Pau Casals, s/n
Tel. 659 839 436
adolfbouis.g@gmail.com
www.lapetita.net
Obert cada dia.

• Tapa La Petita DiablessArt.

Preu: 2 €
La tapa s’oferirà durant tot el dia.

Menú de tapes:
• Ensalada russa amb encenalls
de pernil de gla.
• Musclos de roca amb marinera
de verdures.
• Botifarra esparracada amb
bolets.
• Tataki de tonyina amb chop
suey de verdures.
• Canyes cruixents amb crema de
cítrics i fruites vermelles.
Preu: 20 € (10% de descompte amb
reserva prèvia).
El menú s’oferirà de dilluns a dissabte a les nits, per taula completa i
mínim de dues persones.
S’hi exposaran obres de l’artista
masnoví Carles de la Torre.

LA SANTA
Port esportiu, local 74-75
Tel. 93 555 77 03
info@lasantarestaurant.com
www.lasantarestaurant.com
Nits de diumenge, dilluns i dimarts
tancat.

• Pica-pica de Festa Major (compost per 5 plats).
• Plat (a escollir-ne un): arròs del

Sr. Parellada, fideuada amb all i oli
suau o arròs negre amb carxofes.
• Postres (a escollir-ne unes):
fruita fresca, crema catalana amb
coulis de gerds, iogurt turc amb
mel i musli o mousse de xocolata.
Preu: 25 €
Inclou aigua o refresc.
El menú s’oferirà per dinar.

RESTAURANT XARCUTERIA
COLOMA
Port esportiu, 17-19
Tel. 93 555 51 02
info@charcuteriacoloma.com
www.charcuteriacoloma.com
Obert cada dia.

• Sarsuela de Festa Major.

Preu: 17 €
El plat s’oferirà per dinar i per sopar.

IVA inclòs en tots els menús
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I DESPRÉS DE LA FESTA MAJOR...

Un cop acabada la Festa Major,
l’estiu continua amb diverses propostes
per seguir homenatjant les arts

L

a Festa Major
acostuma a
marcar l’inici
d’un cicle festiu molt important al Masnou, el de
l’estiu, en què coincideixen
moltes propostes importants a les quals cal estar
ben atents.

Teatre per a tothom
El dissabte 6 de juliol,
a les 21 h, i el diumenge 7 de juliol, a les 19
h, a l’Espai Escènic Ca
n’Humet, el grup de
teatre Rauxa, de Gent del
Masnou, estrenarà Pels
pèls!, una comèdia fresca i
divertida ambientada en un
saló de bellesa unisex que
es converteix en l’escenari
d’un assassinat esbojarrat. Hi ha diferents persones implicades i els
representants de la llei
tenen prou motius per sospitar de totes. És una comèdia del tipus Cluedo
en la qual el públic ajuda a resoldre el
crim. Les pistes són variades i el final
de l’obra depèn del mateix públic.
Per la seva banda, Aldente Teatre, el grup de teatre de joves de

Gent del Masnou, oferirà l’obra Dies
fabulosos, el divendres 19 de juliol
a les 21 h, també a Ca n’Humet. I el
diumenge 21, a les 19 h, hi tindrà
lloc el fi de curs dels tallers de teatre
per a adults de la mateixa entitat.
Berto Romero
actuarà al
Ple de Riure.
FOTO:
Miquel
Company

Vetllada flamenca
L’Associació Luz del Alba, el 20 de
juliol, oferirà la Gran Vetllada Flamenca, amb la qual es recuperen
una part de les actuacions i activitats que estaven previstes per al 4t
Festival d’Art Flamenc, que s’hauria
d’haver celebrat el 18 de maig i es
va haver de cancel·lar pel risc de
pluja. La Gran Vetllada es farà al parc
esportiu de Pau Casals i hi haurà, a
més de les actuacions musicals i de
ball, servei de bar.
L’estiu és un festival
Sol, calor, platja, muntanya, tot això és
l’estiu, però també música, teatre i cinema. Per aquestes dates, el Masnou
s’omple de festivals que ofereixen actuacions per a tota mena de públics.
Fascurt
El Festival de Curtmetratges Fascurt
és una de les cites culturals més
representatives de l’estiu al Masnou
i ja ha esdevingut un referent en el

ESTUDIS MUSICALS
MUSIC AMO
• Classes per a nens de 4 anys
• Classes per a adults
• Llenguatge musical
• Instrument Orff
• Piano
• Violí

• Viola
• Violoncel
• Acordió
• Flauta travessera
• Clarinet
• Cant

TAXI MASNOU

A qualsevol hora al telèfon

93 540 33 18
30
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Examens: Associated Board of the Royal Schools of Music
Flos i Calcat, 114 B · Tel. 93 540 08 02 · El Masnou

món dels festivals cinematogràfics.
Organitzat per l’entitat AKONGA
amb la col·laboració de l’Ajuntament, tindrà lloc entre l’11 i el 13
de juliol a la platja d’Ocata i s’hi
projectaran curtmetratges del
més alt nivell. Més informació:
www.fascurt.com.
Ple de Riure
Entre el 23 i el 27 de juliol, el Masnou acull la 17a edició del Festival
Internacional de Teatre Còmic del
Masnou Ple de Riure. Com és habitual, portarà el teatre, el circ, la música
i la màgia a diversos carrers i places
de la vila, especialment a la platja,
on es tornarà a instal·lar la vela de
circ, que enguany canvia de colors.
Durant els dies de festival es
duran a terme nombroses actuacions teatrals i de circ, entre les quals
destaquen la del televisiu Berto
Romero, que inaugurarà la vela, i
el sempre polèmic Leo Bassi, que

PLAT FORT

Els festivals
Ple de Riure
i Fascurt
completen
l’oferta lúdica
de l’estiu al
municipi

Una actuació del Centre Cultural Luz del Alba
durant la celebració del Dia d’Andalusia 2013
FOTO: GERARD POCH

U N C LÀSSIC A LA P LATJA DEL M ASNOU
11, 12 i 13 de juliol del 2013

El Festival porta cada estiu
a la platja d’Ocata la projecció
de molts projectes audiovisuals,
la majoria curtmetratges.
IMATGE DEL FESTIVAL D’AQUEST ANY

hi actuarà la darrera nit. Entre les
actuacions de l’un i l’altre, desfilaran
altres artistes amb propostes molt
interessants, com els internacionals
Scott&Muriel. Les places del Masnou esdevindran pistes de circ i de
cabaret, per les quals passaran els
espectacles de Circo Los i la formació Elegants. Altres formacions com
Álex Barti i Teatrino di Piedi posaran

l’humor internacional al programa. I,
com és habitual, el Ple de Riure tindrà la seva pròpia banda per animar
els assistents; en aquesta ocasió, es
tracta de la Companyia Majareta,
acostumada a transformar el carrer
en una festa.
Podeu aconseguir-ne més informació al web oficial del Festival:
www.plederiure.cat.

Us desitgem una
bona Festa Major
EL MASNOU VIU JUNY 2013
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Quan tens algun problema
a casa, som amb tu,
I en els bons moments, també.

Bona Festa Major!

