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VIU
El MasnoU 

Juny 2015 · Especial Festa Major

Festa Major 
de Sant Pere
Del 26 al 29 de juny
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ALGUNES DADES SOBRE 
KIDS&US 
• Any de naixement: 2003 
• Centres 2014-2015: 208
• Alumnes 2014-2015: més de 65.000 
• Presència en 8 països: Espanya, Andorra, França,  
    Itàlia, Bàlgica, Portugal, República Txeca i Mèxic.

Kids&Us Masnou: Examination Center 
Trinity College London

PUBLIREPORTATGE

Aprendre anglès com ho fem amb la nostra llengua materna. Aquest 
és el punt de partida de la innovadora metodologia per a l’aprenentatge 
de l’anglès creada ara fa 12 anys per la filòloga Natàlia Perarnau. Amb 
Kids&Us, nadons a partir d’un any poden començar a aprendre un segon 
idioma d’una manera totalment diferent al sistema d’aprenentatge 
tradicional. 

Anglès a partir d’un any
Si el procés d’adquisició de la llengua materna s’inicia en el moment 
en què el nen comença a escoltar-la, per què hauríem d’esperar 
a exposar-lo a una segona o tercera llengua si el que volem és que 
desenvolupi una bona competència? La metodologia Kids&Us es basa 
en el procés natural d’adquisició de la llengua materna, un procés 
infal·lible que té lloc en un ordre determinat, natural i espontani. En la 

nostra llengua materna, comencem escoltant, per després comprendre 
el que escoltem, verbalitzar-ho i, en darrer lloc i després d’uns anys, 
llegir i escriure. 
Amb el mètode Kids&Us els nadons a partir d’un any són exposats 
a la nova llengua d’una manera global, sense restriccions però amb 
situacions i contextos adaptats a la seva edat. A partir de jocs, contes, 
cançons o danses fan una immersió lingüística total en la que s’aprofita 
tota la capacitat d’aprenentatge que tenen els nens en edats tan 
primerenques. 

L’oferta de cursos a Kids&Us va des dels nadons d’un any, que van a 
classe amb els seus pares, fins als 18 anys, en què els alumnes poden 
assolir el nivell Proficiency, el més elevat dels reconeguts per la 
universitat de Cambridge. Un estudi fet per la Universitat de Barcelona 
el 2012 avala els beneficis d’aquest sistema d’aprenentatge respecte 
el mètode tradicional, concloent que els nens que han après anglès 
a Kids&Us tenen millors competències en vocaulari, gramàtica, 
pronunciació, comprensió oral i escrita i expressió oral.

Kids&Us El Masnou 
Carrer Flos i Calcat, 41
08320 El Masnou   
T. 665 643 841   
elmasnou@kidsandus.es

Anglès a partir d’1 any
Matrícula oberta Curs 2015-16
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Festa Major de terra, mar i foc

Torna la Festa Major. Enguany, amb el canvi de consistori després de les eleccions del 
passat 24 de maig. Després de quatre anys de regidor de Cultura ara em toca fer aquestes 
quatre ratlles com a alcalde de la vila.

“El Masnou. Terra de Mar” ha estat un dels projectes emblemàtics que hem engegat amb 
la rehabilitació del nostre patrimoni arquitectònic i cultural i l’itinerari pels racons his-
tòrics de la nostra vila. El Masnou és un municipi de terra i de mar, són els dos elements 
fonamentals que configuren el nostre municipi, el passat i el present. Som gent de terra 
que vivim lligats al mar. Dos conceptes indestriables un de l’altre. I per la Festa Major hi 
afegim el foc, símbol de la festa i la vitalitat del nostre poble. 

Teniu a les vostres mans un programa fruit del treball de molta gent, especialment de les 
entitats que representen el nervi de la nostra vila. Gràcies a tota la gent que fa possible 
la Festa Major tenim aquesta nova edició. L’any passat, amb el lema “Fes-te’n un tip” i 
amb les tapes com a element central, vam gaudir de la nostra gastronomia. Enguany, 
repetim amb alguns canvis aquesta iniciativa. Aquest any, amb terra, mar i foc com els 
tres elements que simbolitzen la nostra identitat col·lectiva.

El nou consistori tindrà el repte de treballar pel benestar dels nostres veïns i veïnes i tirar 
endavant nous projectes que millorin dia a dia el nostre poble. Ara gaudim d’uns dies 
plens de festa. Uns dies plens de TERRA, MAR I FOC.

Jaume Oliveras 
Alcalde
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Can Ventura
des de 1964

Horari: Dilluns, de 9 a 13 h. 
Dimarts, dimecres, dijous, divendres 

i dissabte, de 8 a 13.30 h. 
Els divendres també obrim a la tarda, 

de 17 a 20 h

Pg. Romà Fabra, 18 - El Masnou
Tel. 93 555 73 95

Vedella, xai, pollastre, porc, embotits, 
canelons casolans, pizzes artesanes, 
fruits secs, llegums cuits, ous ecològics, 

Pollastres ecològics (per encàrrec)

BONA FESTA MAJOR!

Venda de vins, caves, licors i una mica de tot

Àngel Guimerà, 12, baixos - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 29 53 - cellerdelmar@ferranpinel.net

 www.cellerdelmar.com

@cellerdelmar 

cellerdelmar

23 anys al vostre servei
Almeria, 31 - Tel. 93 540 34 85 - El Masnou

Bona Festa Major

Happy Days
20% de descompte
a tota la moda SS15!

Oferta vàlida fins el 30/06/2015. 
No acumulable a altres ofertes o promocions

Sant Miquel 36 - El Masnou - Tel. 93 555 15 72 - info@littlerules.com

TAMBÉ ONLINE!
www.littlerules.com

Moda infantil i Complements
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CEDIDA

a celebració de Sant Joan, 
del solstici d’estiu, relacio-
na el nostre present amb 
costums ancestrals. El nai-

xement del foc, el predomini del 
sol per sobre de la nit més curta 
de l’any. La simbologia del foc s’ha 
anat ampliant i ha adoptat nous 
significats. Des de fa uns anys, el 
Masnou s’afegeix a la reivindicació 
lligada amb la flama que ve des del 
Canigó, des d’un lloc emblemàtic 
per a la tradició catalana, i la fa des-
filar perquè il·lumini els carrers de 
la vila.

La Flama del Canigó arribarà 
al Masnou portada per voluntaris 
cap a les 20.30 h, als jardins de Can 

Malet. Des d’allà, totes les persones 
que ho desitgin acompanyaran la 
comitiva fins a l’esplanada de l’an-
tiga caserna de la Guàrdia Civil, on 
és previst que es faci la foguera i la 
revetlla de Sant Joan.

A banda d’aquesta, també hi 
haurà sopars populars i revetlles al 
Casal de Gent Gran d’Ocata, al Casal 
de Gent Gran de Can Malet, al parc 
del Llac –organitzada per l’Associ-
ació Amics del Bell Resguard– i a la 
plaça de Ramón y Cajal –organit-
zada per l’Associació de Veïns de 
Ramón y Cajal. A partir de mitjanit, 
els jardins de la Nimfa acolliran la 
Tropical Alternative Party vol. IV, a 
càrrec d’MMK. 

l

la nit que celebra l’arribada 
del foc per encendre la festa
La nit del 23 de juny hi haurà diverses revetlles per celebrar Sant Joan

23 Dimarts · Revetlles de sant Joan

revetlles de sant Joan 
a la vila
Dimarts 23 de juny (a partir de les 20.30 h)

arribada de la Flama del Canigó i revetlla 
de sant Joan 
Jardins de Can Malet i recorregut fins a la Caserna de 
la Guàrdia Civil.

sant Joan del Casal d’avis d’ocata a Cal Ros 
de les Cabres
Sopar per als socis i ball de revetlla.

sant Joan al Casal de la Gent Gran de Can Malet
Sopar per als socis i ball de revetlla.

sant Joan de l’associació amics Bell Resguard 
al parc del llac
Sopar popular i revetlla de Sant Joan amb música en 
directe.

sant Joan de l’associació de Veïns de Ramón 
y Cajal - Masnou alt a Pau Casals
Sopar popular i revetlla de Sant Joan amb música en 
directe amb el grup Sharazam.

a partir de mitjanit, Tropical alternative Party 
Vol. IV, a càrrec de MMK a la nimfa

Una comitiva d’entitats i ciutadania 
va donar la benvinguda a la Flama del 
Canigó l’any passat.
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l pregó es pot 
considerar l’inici 
simbòlic de la 
Festa Major. I, 

precisament, l’element 
simbòlic serà molt im-
portant en aquesta edició. 
A partir d’una història de 
caràcter llegendari, es vol 
reivindicar la importància 
dels elements essencials per a 
la construcció del tarannà dels 
masnovins i masnovines i de 
la vida diària a la vila. Segons la 
història proposada per la Comissió 
de Festes, des de tres punts distants 
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E –la riera d’Alella, la zona 
que actualment es coneix 
com Santa Madrona i des 
de la Cella Vinaria– es re-
collien en àmfores, respec-
tivament, l’aigua, la terra i 
el foc necessaris per crear 

la matèria i la vida. Un cop 
l’any, aquests tres elements 

es reunien al voltant d’una 

Tres nimfes aparegudes dels elements essencials 
ompliran la festa de màgia

26 Divendres · Pregó

pedra màgica negra, a Cal Ros de 
les Cabres, i allà es combinaven i es 
feien bullir els tres elements amb 
altres herbes de la zona amb propi-
etats especials. Del preparat, la nit 
més màgica de l’any, apareixien tres 
nimfes que responien a cada un dels 
elements i que repartien la seva mà-
gia entre aquells que les envoltaven 
fins que sortís el sol.

Al voltant d’aquesta narració, 
s’ha construït un fil argumental que 
ha d’ajudar la població a descobrir 
els petits elements màgics que con-
formen la vida i la celebració con-
junta. El dia 26 serà aquesta llegen-

L’entitat Blancdeguix ha dissenyat
 les àmfores simbòliques que contenen 

els tres elements i que es podran veure 
al pregó. Oxydum les ha construïdes.

Selecció de vins, caves, cerveses i 
licoreria. Especialitzats en gintònics. 
Disposem d’alimentació gurmet, 
utensilis per al vi i la cuina

EL DIA 27 DE JUNY PODREU GAUDIR D’UNA TAPA AMB 
PRODUCTES ROSARA I UNA COPA DE CAVA ANNA DE CODORNIU 
BLANC DE BLANCS PER NOMÉS 1€. RECORDA: CADA CAP 
DE SETMANA DEGUSTACIÓ GRATUÏTA DELS NOSTRES VINS.

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

Feliç 
revetlla de 

Sant Joan i molt 
bona FeSta 

maJor!

695 797 939
Si ens truques per recollir-te al teu domicili no et cobrem 

el trajecte des de la parada fins al domicili.

Demana el teu cupó i tindràs viatges bonificats. 
Cada 10 segells 1 viatge bonificat.

Bona Festa Major
TAXI MASNOU 24HTAXI
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Tres nimfes aparegudes dels elements essencials 
ompliran la festa de màgia La terra, el mar i el foc seran els temes centrals del pregó, que obrirà la celebració 

a la platja, i també estaran presents als diferents actes del programa festiu

Una llegenda 
vol recrear 
l’origen mític 
de la cele-
bració

Cada una de 
les nimfes 
surt d’un ex-
trem diferent 
de la vila

da la que doni forma al pregó. A la 
nit, sortirà una cercavila des de cada 
un dels tres punts simbòlics, encap-
çalades per torxes, que han d’obrir 
el camí a les àmfores en què es 
dipositen els tres elements màgics. 
Les cercaviles aniran acompanyades 
de voluntaris de diferents entitats 
i la percussió de Vatukem, New 
Drummers (Timbalers del Col·legi 
Sagrada Família) i Grup de Tabalers 
de la Colla de Diables.

Esperant les tres comitives, a la 
platja, acompanyats per l’actuació de 
The Bonnie & Clyde Revue, hi haurà 
el sopar popular, amb el menjar 

portat de casa per compartir o bé 
amb les sardines que s’hi posaran a la 
venda. Un cop arribin les tres comiti-
ves amb les àmfores i les torxes, serà 
el moment en què es manifestaran 
les tres nimfes en un espectacle de 
música, dansa i acrobàcies dirigit per 
Bibiana Morales i Víctor Sancho, que 
vol recordar la presència dels tres 
elements a la nostra existència. Des 
de l’escenari principal, es cantarà la 
llegenda perquè el públic pugui se-
guir l’espectacle i conèixer-ne tots els 
detalls. Acabada la narració i la recre-
ació de la llegenda, els tres grups de 
batucada faran una actuació conjun-

ta amb un petit espectacle pirotècnic 
final a càrrec de la Colla de Diables 
que donarà pas a les actuacions de 
La Màlaga i Delafé y las Flores Azules. 

altres propostes del primer dia 
de Festa Major 
Més enllà del pregó, el divendres 
26 hi haurà altres propostes interes-
sants, com ara una sessió de danses 
ucraïneses, la ja habitual recreació 
de la llotja de peix de Montgat, a la 
plaça d’Ocata, l’actuació dels Marxo-
sos d’Ocata i la presentació del llibre 
Ovidi Montllor. Un obrer de la parau-
la, de Jordi Tormo. 

Busques varietat i qualitat en la carn?
A la nostra carnisseria trobaràs carn i elaborats 

de vedella, xai, bou, porc i poltre.

MERCAT MUNICIPAL. Parades 26 i 40 
Tel. 93 540 11 37 · carnsyolanda@hotmail.com

MErcAT MunicipAl. parades 27 i 28
Tel. 93 540 74 99 - ecofruitmasnou@gmail.com

A EcoFruit oferim fruita i verdura, bolets, 
germinats i productes de rebost. 

Vetllem perquè l’origen de tots els nostres 
productes sigui de producció ecològica certificada.

TOT PRODUCTES
ECOLÒGICS

ELABORACIó 
PRÒPIA

SERVEI A 
DOMICILI

US DESITGEM 
UNA BONA 

FESTA MAJOR
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Estilista d’interiors
Botiga de decoració nòrdica

C/ Francesc Macià, 43  ·  www.skandeko.es

Gràcies a la tecnologia SUN&SAFE acaba amb el pèl tot i que la pell estigui broncejada.

ESPATLLA + PIT + ABDOMENCAMES I ENGONALS
PER A ELL 60€*PER A ELLA 60€*

Fotodepilació IPL - Fotorejoveniment IPL - Actiu Facial LED - Reductor Anticel.lulític - Reafirmant Corporal
Enblanquiment Dental - Neteja Facial

  

Gaudeix
d’una pell
sense pel
també a 
l’estiu!

Gaudeix
d’una pell
sense pel
també a 
l’estiu!

*Més informació al teu centre o a www.nomasvello.es

El pèl
per a qui
el vulgui 

www.nomasvello.es
No+Vello El Masnou
C/ Navarra 46 · Tel. 93 540 54 45

Nul·litat de participacions preferents i deute subordinat
Hipoteques: renegociacions i clàusules abusives 
Deutes: embargaments i nova Llei de 2a oportunitat

El Masnou, Casa del Marquès, Despatx 1.2
Tel. 679 824 347 / 93 540 43 32  
www.pactemadvocats.com

DRET CIVIL, MERCANTIL I PENAL. MEDIACIÓ FAMILIAR 

Especialitat en arrossos i pollastres al forn. 
Menjar per emportar-se. Vins i caves. Càtering
Menú take away diari (6,60€) i diumenge (15,50€)

Esmorzars, dolços, salats i de forquilla

Carrer Roger de Flor, 43

Carrer Francesc Macià, 2

Telèfon 93 555 01 88  ·  www.restauranteorfila.es

Durant la Festa Major 
vine a provar la nostra tapa:

Botifarra esparracada amb teriyaki de bolets

Menú TAPeS 
Dijous nit / Menú curt 12 € / Menú llarg 18 €

Menú Burger 
& ginTònic O cerVeSA ArTeSAnA

Dilluns i dimarts nit / Clàssic 16 €
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Joan Bertran: “Volem donar 
un caire màgic a la festa major”

Com va sorgir la idea de la 
llegenda de les tres nimfes?
La Regidoria de Cultura ens va dir 
que aquest any estaven interessats 
a fer incidència en el lema  “Terra de 
Mar”. Es va discutir a la Comissió de 
Festes i ens van demanar que féssim 
propostes per aplicar el lema a la 
Festa. Nosaltres, la Colla, vam de-
manar afegir el foc, i va semblar una 
bona idea. I per vestir tot això, vaig 
presentar la meva versió de la lle-
genda, on es pot donar un significat 
màgic de la Festa.

En què es va inspirar?
Vaig fer un guió i vaig parlar amb 
la Bruixa Calèndula, del grup de 
Bruixes de la Colla. Ella em va ajudar 
a compondre la narració. És una 
llegenda màgica. De fet, no està ba-
sada en cap element real, no és una 
cosa que sigui certa, però sí que és 

una cosa que podria ser. Vam buscar 
que hi estiguin representades les 
diferents parts del poble. El final del 
Masnou, a la riera d’Alella, representa 
l’aigua; el final d’Ocata representa 
el foc i la Cella Vinaria representa la 
terra.

També hi ha una pedra negra 
que té molta importància.
La història transcorre en el lloc que 
tenim més antic al Masnou, Cal Ros 
de les Cabres, on s’han trobat restes 
arqueològiques importants. A la 
llegenda, representa que era el lloc 
més màgic del poble, amb una pe-
dra que tenia una importància espe-
cial al solstici d’estiu.

Hi ha un lligam obvi amb 
sant Joan.
La nostra Festa Major està molt a 
prop de Sant Joan, es poden lligar 

les dues celebracions. Al solstici 
es feien les invocacions a la pedra. 
Si retardem aquests fets 4 dies no 
passa res, i coincideix amb la Festa 
Major. S’han muntat tres recorre-
guts que es faran amb torxes i seran 
molt macos i màgics i s’ha contactat 
amb tres grups de timbalers per tal 
de dinamitzar-los. Aquesta història 
convida la gent a imaginar-se coses 
fora de la normalitat, perquè la Festa 
Major també ha de ser una cosa fora 
de la normalitat. La idea de tot això 
és aconseguir un ambient  mític, ja 
que al Masnou no tenim tradicions 
arrelades com es veuen a altres po-
bles. És un altre intent d’implicar i 
animar la gent. Es farà una decoració 
ambiental a tot el poble, i això tam-
bé donarà un caire festiu. La idea és 
que la gent s’impliqui i que ens ho 
passem molt bé. L’objectiu és que 
tots en gaudim. 

És el president de la Colla de Diables i membre de la Comissió de Festes. 
A més a més, ha estat l’ordidor de la llegenda de les tres nimfes que actua com 
a fil argumental de la Festa Major

La llegenda 
de les tres 
nimfes és un 
altre intent 
d’implicar i 
animar la gent 
perquè tothom 
s’engresqui i hi 
participi

Podeu llegir la llegenda 
sencera si escanegeu 
aquest codi:

Entrevista
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26 Divendres

la màlaga 
[23.30 h · Platja d’ocata]

La Màlaga farà sonar el ventilador al Masnou el proper 26 de juny per fer moure a ritme frenètic 
fins a l’últim gra de sorra de la platja d’Ocata. L’octet del barri de Sants vinculat al Masnou és 
considerat ja una referència de la rumba catalana contemporània. Amb un refrescant estil propi, 
segueix mantenint l’esperit alegre i engrescador que tenien les cançons dels pares d’aquest 
gènere. Mentre espereu el concert, podeu escoltar els seus temes a: http://lamalagarumba.com

Components:
Albert “Rumberto” Sánchez: veu / Víc-
tor del Río: guitarra / Sergi Caparrós 
“Mao”: guitarra / Christian Llorach: 
baix / Víctor Sancho: bongos / Bernat 
Bas: caixó / Iñaki de la Linde: conga / 
Ignasi Caballé: teclat.
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El grup porta el nom amb què es 
coneix popularment la plaça de 
Bonet i Moixí de barri barceloní 
de sants, la plaça que us va veure 
néixer, però el Masnou no és un 
poble desconegut per a vosaltres. 
Com es presenta l’actuació a la 
propera Festa Major masnovina?
Si bé és cert que som una banda de 
Sants, part de les nostres arrels també 
són al Masnou, que és on ha viscut 
Víctor Sancho, el que toca els bongos 
de La Màlaga. Aquí hem gravat el 
videoclip de Mañana sol, que dóna 
nom al nostre primer LP, i tot just 
acabem de gravar el nostre últim LP, 
Rumkila, a l’estudi Infusiones Musica-
les d’Ocata. Una de les nostres prime-
res actuacions va ser aquí, al Chiringo 

Calima, quan encara es podien fer 
concerts a les guinguetes. Tocar a la 
platja davant del mar sempre és fan-
tàstic i màgic i ens fa molta il·lusió po-
der tornar al poble per la Festa Major, 
i ho farem amb un nou repertori i un 
nou directe amb el qual volem que la 
gent no pari de ballar.

El 29 de maig vau presentar el vos-
tre nou disc a la sala apolo de Bar-
celona donant inici a la gira d’estiu 
que pararà al Masnou el 26 de juny. 
Què podrem sentir a Rumkila?
Amb Rumkila ens emborratxarem de 
ritmes frenètics amb algun toc de bo-
lero i txa-txa-txa, però sense deixar la 
més pura essència de La Màlaga. Amb 
lletres elaborades, que parlen del que 

ens envolta, i grans tornades, que 
esperen fer ballar tant la gent que ens 
segueix des del principi com aquella 
gent que ens descobrirà de nou amb 
aquest projecte.

la rumba catalana té bons hereus, 
com vosaltres, de les figures que 
la van portar a la fama al segle XX. 
Què aporteu de nou a un gènere 
musical que té una llarga trajec-
tòria?
Per obrir-te camí dins un gènere com 
la rumba catalana, on pot semblar 
que tot està inventat, és difícil trobar 
un so propi que et defineixi i que al 
final et porti a assolir un lloc dins el 
món de la música. Crec que La Màla-
ga ha aconseguit sonar a La Màlaga 
i ha estat gràcies a les seves lletres 
amb contingut i unes melodies que 
no són típicament rumberes.

La rumba catalana sempre s’ha 
caracteritzat per ser una música fes-
tiva, però La Màlaga no només és per 
ballar, també explica històries. És una 
música que podries escoltar mentre 
prens una copa de vi a la terrassa.

El tema del vostre primer disc 
Mestre Peret –amb l’aparició del 
mateix Peret al videoclip– és un 
clar homenatge a qui es considera 
el rei de la rumba catalana. Quins 
altres referents té la vostra forma-
ció?
Som vuit membres i tots escoltem 
música diferent. Evidentment, Peret 
ha estat un referent per a nosaltres i 
per a tot un gènere musical i li estem 
molt agraïts per la seva col·laboració 
personal i la seva contribució a la mú-
sica. Però també estem amarats de 
salsa, bossa nova i rock-and-roll. 

Tothom qui ho vulgui pot obtenir 
els vostres discs gratuïtament a 
la vostra pàgina web. Per què heu 
triat la descàrrega lliure?
Avui dia és molt difícil vendre discs, 
llevat que tinguis el suport d’una gran 
discogràfica, que no és el nostre cas. 
Tant el disc Mañana sol com Rumkila 
són discs autoeditats, la qual cosa 
també ens ha donat una indepen-
dència i una llibertat que ens ha per-
mès fer el que ens ha donat la gana i, 
en aquest sentit, ens ha semblat que 
posar la nostra música gratuïtament a 
través d’Internet era una bona mane-
ra de fer-ne difusió i animar a venir a 
la gent als nostres concerts, que és on 
realment s’aprecia tot el potencial de 
La Màlaga. 

“Tocar a la 
platja davant 
del mar sem-
pre és fantàs-
tic i màgic”
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26 Divendres

delafé y las flores azules
[1 h del dissabte 27 · Platja d’ocata]

Òscar d’aniello: 
“Ja feia temps que tenia ganes 
de tocar al masnou”

Des que van guanyar, al 2002, la Beca per a la producció artística dels Nous Músics que 
atorgava l’Ajuntament, moltes coses han canviat per als Delafé y las Flores Azules: des 
d’un canvi de nom i d’integrants, passant per protagonitzar una campanya estiuenca 
de cervesa i crear lemes que romanen a la memòria de molta gent, fins a ser una ban-
da de referència al panorama indie pop estatal. Delafé y las Flores Azules, és a dir, Òscar 
D’Aniello i Helena Miquel i la seva banda, actuaran al Masnou el dia 26 de juny, a la platja 
d’Ocata, en una cita que ja ha esdevingut un dels moments més esperats de la celebració. 
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Com es presenta el concert 
de la Festa Major?
Ara fa temps que no toquem, així 
que per a nosaltres serà l’oportuni-
tat de tornar a assaborir l’escenari. 
Serà especial per a mi, perquè sóc 
del Masnou, i hi haurà gent cone-
guda. Hi haurà un extra de pressió 
i de voler fer-ho bé. Ja feia temps 
que volíem tocar a la Festa Major 
del Masnou, i sempre ens pregun-
tàvem per què no ho havíem fet. 
Finalment, ha pogut ser. Ara fa més 
de 12 anys que vam guanyar el con-
curs de maquetes. Amb els 3.000 
euros que vam guanyar, vam poder 
pagar el primer disc, i ara ho mires 
amb perspectiva i t’adones que ha 
passat molt de temps. 

Què hi oferireu?
El concert és amb bateria, guitarra, 
baix, teclats, és bastant orgànic; no 
com al principi, quan érem Facto 
Delafé y las Flores Azules. Llavors 
era música enllaunada, per dir-ho 
d’alguna manera; posàvem el play 
i sonava, el Marc tocava per sobre. 
Però ara anem amb la banda de 
rock, i és bastant potent. Està bas-
tant enfocat cap al ball.

Com s’emmarca aquest concert 
en la vostra gira d’estiu?
L’estiu es presenta bastant bé. El 
treball que vam treure l’any passat 
bàsicament era un recopilatori, i ja 
fa tres anys que anem rodant amb 
el treball Detisinmi, que el vam treu-
re ara fa tres anys. Estem preparant 
nou material, i va bastant bé, estem 
contents. I aquest estiu tenim 3 bo-
los al juny, 5 al juliol i 3 a l’agost. Al 
setembre parem perquè ens posem 
a gravar el nou disc.

Com és el treball que prepareu 
ara?
L’anterior disc era súper orgànic. 
Amb aquest estem tornant a fer-ho 
més electrònic una altra vegada. 
Això és un cicle, com quan menjo 
molta truita durant una època i 
necessito després tornar a la pizza, i 
a l’inrevés. Amb la música ens passa 
el mateix. Hem gravat electrònic 
i en directe, i ara estem intentant 
fer un disc molt simple. Ja tenim 
una part del disc, ara ens falta l’al-
tra meitat. Vam baixar fa un mes 
a Cadis i al setembre hi tornarem. 
L’anterior disc el vam recarregar 

molt, amb guitarres, i altres histò-
ries; ens vam quedar molt a gust, 
era una obra bastant magna, però 
ara volem fer 10 cançons, menys de 
40 minuts de disc. I en comptes de 
sumar, restar elements, pocs i ben 
posats.

Es podrà sentir algun d’aquests 
nous temes al Masnou?
No som gaire de tocar temes que 
no estan registrats. A més, ens agra-
da fer un show. Si fos un concert de 
sala, potser sí, però si toques a la 
Festa Major tot ha de tenir molt de 
ritme, que la gent s’ho passi bé, la 
gent ve a escoltar música sí, però és 
Festa Major i s’ha de ballar.

Ja fa molts anys que vau 
guanyar la Beca de nous Músics. 
Com has viscut aquesta 
trajectòria?
Hem passat de ser una nova pro-
mesa, a ser una promesa, a ser una 
confirmació i tocar el cel... I ara és 
l’època d’intentar mantenir-se, que 
en el món de la música és molt 
complicat. Ara crec que ja som uns 
veterans, tot el grup estem als 40 
anys, ja no som uns nois. Jo em 
dedico a la música i hi treballo des 
dels 17 anys, que vaig començar 
al Locualo, al Masnou, punxant. Fa 
20 anys que treballo en això, més 
de la meitat de la meva vida. Em 
sento súper afortunat d’haver po-
gut arribar fins aquí. No sé fins a on 
arribarem, però haver arribat fins 
aquí ha estat com un somni. Si m’ho 
haguessin dit quan tenia 15 anys, 
que em flipava escoltant música, no 
m’ho hauria cregut. 

Voltes pel món, pels concerts 
i pels estudis i amb la bici, però 
és fàcil veure’t pel Masnou.
Sí que se m’hi veu, tot i que no tant 
com voldria ma mare. Tinc una re-
lació agredolça amb el Masnou. Em 
porta molts records. M’agrada molt, 
però hi ha moments que no tant, 
depèn de com estigui jo emocional-
ment. Giro una cantonada i veig el 
meu pare passejant [va dedicar un 
documental a la mort del seu pare]; 
i si vaig al barri on vivia amb l’Hele-
na, recordo moltes coses. No sé si 
tornaria a viure al Masnou, això vol-
dria dir que hi estic bé, reconciliat 
amb els records; però ara mateix té 
molta càrrega emocional per a mi. 
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la terra es belluga en 
la seva màxima plenitud

l dissabte de Festa Major, 
els trabucaires d’Ocata s’en-
carregaran de despertar els 
masnovins i masnovines. Els 

trets dels trabucs serviran per  alertar 
tothom de l’inici del segon dia de fes-
ta, que se centrarà en les activitats de 
cultura popular, basades en la tradició 
i la història del Masnou. Ballades de 
gegants i sardanes, swing, concerts de 
corals, d’orquestra, així com diferents 
torneigs, gimcanes, exhibicions de 
forja o skate i altres propostes engega-
des des de les entitats permetran fer 
un retrat complet de la vida cultural i 
associativa del municipi.  

Aquest serà el dia en què sortiran 
al carrer les figures d’imatgeria festiva 

de grans dimensions –els gegants–, 
un element molt destacat de les festes 
majors de molts pobles i també del 
Masnou. En Pere el Drapaire i l’Eulàlia 
Tallacolls, la parella de gegants del 
municipi, sortiran al carrer acompa-
nyats pels capgrossos i per altres com-
panys de localitats veïnes per recórrer 
el nucli històric del poble. També 
gegant serà la maqueta del trenet i la 
jornada dedicada al joc Carcassone.

Aprofitant els forts pendents 
tan típics de l’orografia del munici-
pi, aquest dia també tindrà lloc la 
baixada pels carrers del Masnou de 
tot tipus d’andròmines. Tothom pot 
participar en aquesta activitat tan sin-
gular, on només cal fer-se l’andròmina 

i inscriure’s a la baixada. Una altra de 
les propostes, per als que els agrada 
cuinar, és el tradicional concurs de 
truites i pastissos casolans, on s’oferirà 
l’oportunitat de fer públiques les arts 
culinàries de les persones que en 
prenguin part.

Sens dubte, és impossible en-
tendre una festivitat a la nostra terra 
sense la presència del foc, ja sigui en el 
crepitar d’una foguera, en l’esclat d’un 
artifici pirotècnic o en les explosions 
d’un correfoc, com el que tindrà lloc 
a última hora de la jornada, preludi 
del tercer dia de Festa Major i del gran 
concert jove a la platja del Masnou o 
el tradicional sopar amb orquestra del 
carrer Ramón y Cajal. 

E

Els gegants, que estrenen nou personatge, i el correfoc són alguns 
dels principals atractius del segon dia de la Festa Major

El gran con-
cert jove, a la 
platja, tanca-
rà la jornada 
festiva

27 Dissabte

Navarra, 15 - 08320 El Masnou (Barcelona) - Tel. 935 551 150 - info@hiberniahouse.com - www.hiberniahouse.com

• Intensius d’estiu adults i joves
• Preparació Exàmens Oficials de Cambridge 

• Campus d’estiu per a nens
• Estades lingüístiques a Irlanda

Happy Saint Peter’s
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De dalt a baix i d’esquerra a dreta: Una imatge del correfoc de l’any passat. Imatge del gegant masnoví Pere el Drapaire. El jurat valora els pastissos del concurs.  
Dos participants de la baixada d’andròmines. FOTOS: RAMON BOADELLA

EL NOU OH!
AMB INNOVACIONS 
DE CLASSE PREMIUM

En el seu OPEL les 
operacions de taller 

tindran fins a un 
25% de dte.

en peces

República Argentina, 29 - El Masnou - Tel. 93 540 42 05

Taller distingit

Nou Corsa.
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Amb el producte 
del mercat, 

faràs cuina de qualitat

C/ Itàlia, 50 - El Masnou
Horaris:

Dilluns, dimecres, dijous i dissabte de 7.30 a 14.00 h, 
dimarts i divendres de 7.30 a 20.00 h

Us desitgem una bona 
Festa Major

Segueix-nos a               mercatmasnou

Especialitats mèdiques afiliades a les principals mútues

Oftalmologia: Dr. Joaquín Mauricio
Osteopatia: Sr. Juli Bustos

Ginecologia: Dr. Vicenç Díaz de Brito
Cirurgia general i de l’aparell digestiu: Dr. Jordi Comajuncosas

Psiquiatria: Dra. Gloria Cruceta
Podologia: Sra. Marta Gómez

Anàlisis clínics: Laboratori Echevarne
Reeducacions psicopedagògiques: Sres. Núria Estragués i Anna Mauricio

Reeducació en necessitats educatives especials (NEE) · Reeducació en escriptura / disgrafia (trastorn del gest gràfic)
 

Properament ampliarem les especialitats

C/ Navarra, 58 - El Masnou - Tel. 93 540 75 42 - www.agoraclinicmaresme.com



Programa
Festa Major 
de Sant Pere

Del 26 al 29 de juny

facebook.com/festamajordelmasnou fmdelmasnou FMelmasnou
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Preludi de la 
festa major
del 13 de juny al 10 
de juliol
Sala de Grupdart.cat 
(carrer d’Àngel Guimerà, 15)

exposició col·lectiva 
dedicada a “la mar”  

Horari d’obertura: de dilluns 
a divendres, de 17.30 a 20.30 
h, i dissabte, d’11 a 13.30 h.
Ho organitza: Grupd’art.cat

dissabte 20 i dijous 25, 
a les 18 h
Ca n’Humet

decorem per 
festa major

 
Ca n’Humet se suma a la cele-
bració de la Festa Major 2015 
i per aquest motiu, igual que 
es decoren alguns carrers del 
municipi, es guarnirà la place-
ta de Ca n’Humet.

diumenge 21 de juny, 
a les 18 h
Parc del Llac

Passió per la 
música

Concert Coral a càrrec de la 
Coral Infantil-Juvenil UNES-
CO el Masnou, Cor de Gospel 
de l’Escola de Música Emma 
Calvo, Cor Scandicus, Grup 
Jazz Old Cats i Os Vale.
 Ho organitza: Associació de Veïns de 
Bell Resguard

durant la 
festa major
divendres 26, dissabte 27 
i  diumenge 28 

i Torneig futbol 
11 festa major

Camp de Club Deportiu 
Masnou.
Més informació www.clubde-
portiumasnou.com
Ho organitza: CD Masnou

dissabte 27 i diumenge 28 
Carrer de Barcelona i carrer 
de Roger de Flor 

fira d’artesania 
del masnou

Paradetes d’artesania i ali-

mentació. Horari de la Fira: 
dissabte 27 de juny, de 18 a 
24 h, i diumenge 28 de juny, 
de 10 a 24 h.
Ho organitza: Fem Fira

dissabte 27 i diumenge 28 

Tip de Tapes  
Bars i restaurants participen 
en la Festa Major oferint 
tapes ben originals relacio-
nades amb el Masnou o amb 
el lema d’aquest any, “Terra, 
mar i foc”. 
Consulta’n totes les propos-
tes a www.elmasnou.cat. 

dissabte 27, diumenge 28 
i dilluns 29 de juny

itinerari cultural 
el masnou. Terra 
de mar

Us convidem a un emocio-
nant i enriquidor passeig 
pels carrers, edificis i racons 
més sorprenents de la 
vila del Masnou. A través 
d’aquest itinerari trepit-
jareu uns carrers que no 
han canviat gaire des de la 
formació del nucli originari 
del Masnou i descobrireu 
un patrimoni arquitectònic 
força inèdit. 
Dos itineraris cada dia: a les 
10.30 h i a les 12 h. 
Activitat gratuïta. Cal fer 
inscripció a través del 
formulari penjat a la web 
municipal.

les banderoles 
de la festa major

Les banderoles de la Festa 
Major es podran adquirir du-
rant el pregó de la Festa Ma-
jor i als comerços associats 
a la Federació del Comerç, 
la Indústria i el Turisme del 
Masnou. 

  diVendres 26 

A les 18 h
Països Catalans

danses Ucraïneses 
Festival interpretat per un 
grup de ballarins ucraïnesos 
que ens mostraran les dan-
ses tradicionals del seu país.
Ho organitza: Associació veïnal del 
Cul d’Ocata

A les 18 h
Plaça d’Ocata

recreació de la 
llotja de peix de 
montgat

Enguany ja és la cinquena 
edició en què, per la Festa 
Major, els pescadors del Mas-
nou de la Confraria Verge del 
Carme ens porten la subhas-
ta de peix fresc de Montgat a 
la plaça d’Ocata. 

A les 18.30 h
Jardins del Mil·lenari

actuació dels 
marxosos d’ocata

 
Cançons de totes les èpoques.
 Ho organitza: Esplai de Gent Gran 
d’Ocata 

A les 19 h
Jardins de Can Malet

Presentació del 
llibre: Ovidi 
Montllor. Un obrer 
de la paraula

 
Amb l’actuació del cantautor 
Antoni Garcia.
Ho organitza: Òmnium Cultural

A les 22 h

cercaviles dels 
tres elements: 
terra, mar i foc

 
desfilada de la terra. Con-
centració a la plaça Ramón 
y Cajal. 
Recorregut: Pau Casals, pas-
seig Roman Fabra, Navarra, 
Roger de Flor, Santa Rosa, 
Tomàs Vives, Sant Felip i plat-
ja d’Ocata.
desfilada del mar. Con-
centració a la plaça de la 
República. 
Recorregut: Pompeu Fabra, 
Torrent Umbert, Barcelona, 
Tomàs Vives, Sant Felip i plat-
ja d’Ocata.
desfilada del foc. Concen-
tració a l’Altell de les Bruixes. 
Recorregut: jardins del Mil-
lenari, Mare de Déu de Núria, 
Jaume I, plaça d’Ocata, Sant 
Felip i platja d’Ocata.
Les cercaviles aniran acom-
panyades de Vatukem, Tim-
balers del Col·legi Sagrada 
Família i Grup de Tabalers de 
la Colla de Diables.

A partir de les 21 h
Platja d’Ocata 

Pregó de la festa 
major 

Sopar de germanor tot espe-
rant el Pregó amb l’actuació, 
a les 21 hores, de The Bonnie 
& Clyde Revue. A les 23 h, 
el pregó escenificarà el fil 
conductor de la Festa Major: 
terra, mar i foc. Seguidament, 
podrem gaudir dels concerts 
de La Màlaga i Delafé y las 
Flores Azules. 

  dissaBTe 27 

A partir de les 8 h

matinada a càrrec 
dels Trabucaires 
d’ocata

Els Trabucaires d’Ocata re-
correran el poble després de 
l’última campanada de les 
vuit del matí. 
Recorregut: plaça de l’Esglé-
sia, Sant Josep, Bonaventura 
Bassegoda, Roger de Flor, 
Santa Rosa, Tomàs Vives, Sant 
Felip, Capità Mirambell, Dr. 
Botey, Sant Agustí, Puerto 
Rico, Brasil, plaça dels Països 
Catalans.
Ho organitza: Associació de Veïns del 
Cul d’Ocata, 

A partir de les 9 h
Complex Esportiu Municipal

Torneig 
interdinàmic  

Ho organitza: F. S. Masnou Interdinàmic

A partir de les 9.45 h
Casino del Masnou

campionat open 
de dòmino per 
parelles

Matí de 9.45 a 13.30 h. Tarda 
de 16.30 a 19 h. Inscripcions: 
per parelles fins al 20 de juny 
a Gent del Masnou (Dr. Agell, 
9, de 18 a 20.30 h). Places 
limitades. 
Normes: Preu d’inscripció: 
10 € per persona. Esmorzar 
inclòs. Reglament del campi-
onat: Federació Catalana de 
Dòmino Barcino. Classificació 
pel Sistema Suís. Trofeu als 
tres primers classificats, a la 
Tancada més gran i a la mi-
llor Sabatera. Els premis no 

són acumulables. L’organitza-
ció es reserva el dret de sus-
pendre, modificar les bases 
i terminis del campionat per 
causes de força major.
Ho organitza: Gent del Masnou

A les 10 h
Carrer de Sant Rafael 

inauguració del 
carrer engalanat 

Esmorzar dedicat a la promo-
ció del Porró i participació al 
Tip de tapes (fins que s’aca-
bin les existències). Patroci-
nat per Carnisseria Ventura, 
Celler del Mar i Condis. 
Ho organitza: Associació de Veïns del 
Carrer de Sant Rafael

A les 11 h
Carrer de Pere Grau 

Piscines al carrer 
(“mulla’t amb 
nosaltres”)

Ho organitza: Amics del Carrer de 
Pere Grau

A partir de les 11 h
Plaça de la Llibertat

maqueta gegant 
del Trenet  

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del 
Masnou (AFEM)

A partir de les 11 h 
Pistes esportives de Pau 
Casals

Baixada 
d’andròmines

Cursa d’andròmines amb ve-
hicles de construcció pròpia, 
sense motor i fets amb mate-
rials de rebuig i andròmines 
de tot tipus. Activitat patroci-
nada per Construccions Jordi 
Fortea. Vegeu-ne les normes 
de participació a www.elmas-
nou.cat.

A partir de les 11 h
Plaça d’skate de Pau Casals

ii campionat 
d’skate

Competicions d’skate, DJ i 
barbacoa. A les 11 h, inscrip-
cions i rebuda dels partici-
pants; a partir de les 12.30 h, 
competicions i dinar, i a les 
19.30 h, entrega de premis. 
Vegeu-ne les normes de par-
ticipació a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Carvings 

Programa
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A les 12 h
Ca n’Humet

Taller de Zumba
Dirigit a joves entre 12 i 29 
anys.

A les 15 h
Piscina municipal, Complex 
Esportiu Municipal

XXVi Torneig 
de natació sant 
Pere 2015

Ho organitza: Club Natació el Masnou 

A partir de les 17 h
Local de l’AFEM (baixada al 
Port, 10-12)

Portes obertes 
del local d’afem 

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del 
Masnou (AFEM)

A les 17.30 h
Carrer de Pere Grau

Trencaclosques 
per a tots els 
públics 

Ho organitza: Amics del Carrer de 
Pere Grau

A les 17.30 h
Plaça d’Ocata

Juguem al 
carcassonne 
Gegant

Es podran jugar diverses 
partides del Carcassonne Ge-
gant, són obertes a tothom 
(majors de 14 anys). Per tal 
que hi hagi el màxim de par-
ticipació, paral·lelament tam-
bé hi haurà la possibilitat de 
jugar al Carcassonne de mida 
normal. El dia de l’activitat 
s’explicarà com s’hi juga. 
Les regles del Carcassonne 
també es poden consultar 
a http://wp.devir.es/wp-
content/uploads/2014/04/
Carcassonne-Reglas.pdf
Ho organitza: J de Jocs

A partir de les 18 h

XXiV Trobada 
de gegants 

 
Plantada a la plaça de l’Es-
glésia, presentació i bateig 
d’un nou capgròs relacionat 
amb la vila, i cercavila pels 
carrers del poble acompa-
nyada per la Colla Bastonera 

del Masnou Ple de Cops. 
Recorregut: plaça de l’Esglé-
sia, Sant Josep, Rafael Bert i 
Fàbregas, Lluís Millet, B. Bas-
segoda i Amigó, Roger de 
Flor, Sant Rafael, Sant Felip, 
Capitans Comellas, Mestres 
Villà, Esperança, Roger de 
Flor, Sant Miquel, plaça de 
Marcel·lina Monteys.
Ho organitza: Colla de Geganters del 
Masnou

A partir de les 18 h
Fira d’artesania (plaça de 
Roger de Flor)

exhibicions a la 
fira d’artesania

Exhibició de forja, de les 18 a 
les 24 h. 
Exhibició de fang per a petits 
i grans, de les 19 a les 21 h. 
Preu: 2 euros.
Ho organitza: Fem Fira

A les 19 h
Jardins de Can Malet 

cowboys de can 
malet

Ho organitza: Casal de Gent Gran Can 
Malet 

A partir de les 19.30 h
Fira d’artesania (plaça de la 
Llibertat)

concurs de Truites 
i Pastissos 
casolans

La participació és oberta a 
tothom, a excepció dels 
professionals. Temàtica de 
la decoració: mar, terra i foc. 
Les truites i els pastissos 
s’han de portar fets a la pla-
ça de la Llibertat el dissabte 
27 de juny, de les 19.30 a 20 
h. El jurat emetrà el veredic-
te, que serà inapel·lable, a 
les 20.30 h. 
Premis per categoria en vals 
de compra a la Fira d’Arte-
sania: 1r premi, 75 euros; 2n 
premi, 50 euros, i 3r premi, 
25 euros (vàlids durant la 
Fira de Festa Major, fins a 
les 21 h del dia 28 de juny 
del 2015). Un cop avaluats 
pels jurats, els podran de-
gustar totes les persones 
assistents. Vegeu-ne les 
normes completes a www.
elmasnou.cat. 
Ho organitza: La Colla de l’Hort i 
Fem Fira

A les 20 h
Parròquia de Sant Pere

concert de la 
coral Xabec de 
Gent del masnou

Ho organitza: Coral Xabec de Gent 
del Masnou

A les 20 h
Pistes esportives de Pau 
Casals

actuació dels 
salerosos de can 
mandri

Ho organitza: Esplai de Gent Gran de 
Can Mandri

A les 20.30 h
Plaça d’Europa (Port Esportiu)

concert de la Jove 
orquestra de 
cambra del 
masnou

Ho organitza: JOCEM.

A les 21 h
Carrer de Sant Rafael

Partida de bitlles 
catalanes 

Per a no professionals. Premi 
als tres primers classificats. 
Patrocinat per Carnisseria 
Ventura i Hostal d’Ocata.
Ho organitza: Associació de Veïns del 
Carrer de Sant Rafael 

A partir de les 21 h
Plaça dels Països Catalans

swing de festa 
Ballada oberta a tothom amb 
música punxada i concert de 
Hot Carajillo’s Happy Band a 
partir de les 22 h. 
Ho organitza: Ple de Swing

A partir de les 21 h
Pistes esportives de Pau 
Casals

revetlla de 
ramón y cajal  

Revetlla amb sopar de ger-
manor i ball amb el conjunt 
El Cairo. 
Inscripcions: adreceu-vos 
a l’Associació de Veïns de 
Ramón y Cajal - Masnou Alt 
(plaça de Ramón y Cajal, 6), 
els dilluns, dimecres i dijous, 
de 18.30 a 20.00 h.
Ho organitza: Associació de Veïns de 
Ramón y Cajal - Masnou Alt

A les 22 h
Plaça d’Ocata

sardanes 
Ballada de sardanes amb la 
Cobla Punt Cat del Masnou.

A les 23 h

correfoc gran
Recorregut: Sortida de la 
cantonada de P. Domènech i 
Itàlia, Sant Felip, Pintor Villà, 
Pere Grau, M. Déu de Núria, 
Capità Mirambell, C. Maris-
tany Noms, Fontanills, Altell 
de les Bruixes.

A partir de les 23.30 h

concert Jove 
on fire

Concerts a càrrec de Guspira, 
Talco i Dj.

 diUmenGe 28 

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.

A les 9.15 h
Port esportiu del Masnou 
(Escola de Vela)

XXii Travessa al 
Port del masnou 

Ho organitza: Natació el Masnou 
(NEM)

A partir de les 9.30 h
Carrer de Pere Grau 

esmorzar i 
piscines

A les 9.30 h: 
esmorzar popular 
A les 11 h: 
piscines al carrer (“Mulla’t 
amb nosaltres”) 
Ho organitza: Amics del Carrer de 
Pere Grau

De 10 a 14 h
Pl. de Ramón y Cajal

campanya de 
donació de sang

Ho organitza: Banc de Sang i Teixits

A les 10.30 h
Complex Esportiu

memorial esteve 
& Josepo

 
Ho organitza: Veterans Basquet El 
Masnou

D’11 a 21 h
C/ Àngel Guimerà

iii diumenge d’art
Fira de pintors i artistes d’ar-
reu al Camí Ral del Masnou.
Ho organitza: Grupd’art.cat

A les 11 h
Carrer de Pere Grau 

Piscines al carrer 
(“mulla’t amb 
nosaltres”)

Ho organitza: Amics del Carrer de 
Pere Grau

A les 11 h
Carrer de Sant Rafael 

festa infantil 
i xocolatada  

Els infants podran gaudir 
d’una xocolatada, pintura 
i treballs manuals. Segui-
dament, la companyia Ani 
Màgic oferirà activitats d’ani-
mació i música infantil. 
Ho organitza: Associació de Veïns del 
Carrer de Sant Rafael

A partir de les 11 h
Parc de Caramar

festival del Tren  
Circulació circuit trens 
elèctrics i de vapor. Amb 
inflables.
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del 
Masnou (AFEM)

A les 12 h
Fira d’Artesania (plaça de la 
Llibertat)

Jocs amb aigua 
i bombolles de 
sabó

Ho organitza: Fem Fira

A les 12 h
Plaça de l’Església

diada castellera 
Diada castellera amb els 
Capgrossos de Mataró i la 
Colla Castellera de Cerda-
nyola.
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Programa

A partir de les 12 h
Plaça de Ramón y Cajal

concurs de Paelles 
La participació és oberta a 
tothom. Inscripcions fins al 
dimecres 25 de juny. Per a 
més informació i inscripcions, 
adreceu-vos a l’Associació 
de Veïns de Ramón y Cajal – 
Masnou Alt (plaça de Ramón 
y Cajal, 6), els dilluns, dime-
cres i dijous de 18.30 h a 20 h. 
Vegeu-ne les normes comple-
tes a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Associació de Veïns de 
Ramón y Cajal - Masnou Alt

A les 13 h
Plaça del Mercat Vell

Vermut casc antic
 

L’Associació de Veïns del Casc 
antic oferirà un vermut als 
assistents. 
Ho organitza: Associació de Veïns del 
Casc Antic

A les 13 h
Fira d’Artesania (plaça de 
Roger de Flor)

Botifarrada 
popular

Entrepà i beguda 5 €
Ho organitza: AJTEM 

A les 18 h
Carrer de Pere Grau 

Gala infantil amb 
Pim-Pam Teatre

Ho organitza: Amics del Carrer de 
Pere Grau

A les 18 h
Fira d’Artesania 
(Roger de Flor)

Taller decorem 
la terra

Ho organitza: Fem Fira

A les 18 h
Plaça del Mil·lenari

Gimcana Popular
Inscripcions el dissabte 27 
de juny a la Fira d’Artesania 
(plaça de Roger de Flor) de 
19 a 21 h. 
Ho organitza: Fem Fira i AJTEM

A les 19 h
Jardins de Can Malet

corals, gospel 
i havaneres

Actuacions de la Coral Infan-
til-juvenil UNESCO el Masnou, 
Cor Gospel de la parròquia 
del Masnou i cantada d’hava-
neres a càrrec de la Coral de 
Gent Gran de Can Malet.
Ho organitza: Casal de la Gent Gran 
Can Malet

A les 21 h
Platja d’Ocata

Havaneres amb 
el grup Port Bo

A les 21.30 h

correfoc juvenil
Recorregut: Altell de les 

Bruixes, Fontanills, M. de 
Déu de Núria, Mestres Villà, 
pl. d’Ocata, Mestres Villà, Dr. 
Agell,Sant Felip, passatge 
Port, passeig Marítim

A partir de les 23 h
Platja d’Ocata

revetlla de sant 
Pere

A les 23 h, castell de focs 
d’artifici, a càrrec de Pirotèc-
nia García.
A les 23.30 h, ball de revetlla 
amb l’Orquestra Di-versiones

  dillUns 29 

A les 11 h
Carrer de Sant Rafael

Partida de bitlles 
catalanes per a 
infants

Joc tradicional amb les bitlles 
guarnides i després joc de 
la Xarranca (per jugar sense 
sabates) i llaminadures per a 
tots els participants. 
Ho organitza: Associació de Veïns del 
Carrer de Sant Rafael

A les 11 h
Parròquia de Sant Pere

missa solemne 
concelebrada 

Cantada pel Cor de Cambra 
de la UAB.

A les 13 h
Carrer de Pere Grau 

Vermut de sant 
Pere 

Ho organitza: Amics del Carrer de 
Pere Grau

A les 17 h
Platja d’Ocata

Taller infantil 
de corsaris

L’Escola de pirates és un espai 
de fantasia on els menuts viu-
ran aventures i proves de valor 
i coratge... Passar un pont pen-
jat, disparar amb canó, tirar-se 
a l’abordatge amb una petita 
tirolina... En acabar l’aventura 
xocaran les mans com pirates 
per “sempre mai més”.

A les 18 h
Carrer de Sant Rafael 

concert de 
l’escola municipal 
de música del 
masnou (emUmm)

L’Associació de Veïns de Sant 
Rafael oferirà als assistents 
un cremat amb el patrocini 
de Can Maitanquis.
Ho organitza: Associació de Veïns del 
Carrer de Sant Rafael

A les 19 h
Casino del Masnou

concert 
amb l’orquestra 
maravella

A les 19 h
Carrer de Pere Grau

Xocolatada
Gentilesa de la Pastisseria 
Miquel. 
Ho organitza: Amics del Carrer de 
Pere Grau

A les 19.30 h
Platja d’Ocata

Els corsaris. 
espectacle 
infantil a càrrec 
de Xip Xap

Som corsaris, Som pirates / 
Som la pesta i fem pudor / 
El nostre lema l’abordatge/ 
La gresca la nostra cançó/ 
Amb espases i canons / 
Saquegem a tort i dret/ 
Naveguem sense cap por / 
I per bandera un esquelet / 
El nostre repte l’abordatge / 
Sabó i bombolles el mar / La 
nostra nau és l’escenari / I tu 
el nostre aliat. 

A les 20 h
Carrer de Pere Grau 

concert del grup 
sicaillora

Ho organitza: Amics del Carrer de 
Pere Grau

A les 23 h
Casino del Masnou

Ball tirat amb 
l’orquestra 
maravella

20

Gràcies a tothom
La Festa Major és un dels esdeveniments més destacats de l’actualitat de la vila. No seria possible sense la implicació, el 
treball i la il·lusió de les persones que durant molts mesos hi treballen pensant i esperant que tothom en pugui gaudir. 
Per tant, l’Ajuntament vol agrair la col·laboració de la Comissió de Festes, de totes les entitats, de bars, restaurants i 
establiments comercials, dels casals de gent gran, dels professionals, artistes i músics, així com de totes les persones 
que han fet tots els esforços possibles perquè gaudim d’una gran Festa Major.  

Per a més informació sobre la programació de la Festa Major podeu consultar el web:
www.elmasnou.cat
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Recomanacions

Mesures de protecció

Mesures de seguretat per als correfocs
Per als propietaris d’establiments i els veïns
•	 Per	evitar	accidents,	retireu	del	carrer	qualsevol	obstacle	que	pugui	destorbar	el	recorregut	

del correfoc, com per exemple, testos amb plantes, taules, cadires, para-sols 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 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.	
•	 Encara	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 tal d’evitar cremades als vidres i altres elements 
de l’immoble. 

Per als espectadors i els participants
•	 Informeu-vos	bé	del	recorregut	del	correfoc	i	seguiu	les	recomanacions	i	les	indicacions	dels	

serveis d’ordre, a fi que la vostra participació en el correfoc esdevingui una autèntica festa.
•	 La	roba	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 fortament els peus. Eviteu par-
ticipar activament en l’acte si porteu roba de fibra sintètica, ja que provoca greus cremades 
en el 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 a prop dels portadors del material que utilitzen els grups. 
•	 Els	participants	han	de	mantenir	la	distància	de	seguretat	adequada	per	resguardar-se	de	les	

espurnes i detonacions dels productes pirotècnics que s’usen tradicionalment. 
•	 Salteu	sempre	endavant	i	mai	enrere,	individualment	o	bé	en	grups	molt	reduïts,	i	no	us	col-

loqueu mai entre els timbalers i els diables, per no destorbar 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	mesu-

res de seguretat i recomanacions per als actes de foc serà responsabilitat de cada participant. 

Per poder gaudir de la festa amb tranquil·litat i sense incidents, cal adoptar un seguit 
de recomanacions, especialment en activitats com l’actuació dels trabucaires i els correfocs

Mesures de protecció per a l’actuació dels trabucaires
•	 Es	recomana	als	assistents	portar	protecció	auditiva.	
•	 No	s’ha	d’encendre	res	ni	fumar	a	prop	de	les	bosses	que	contenen	pólvora.	
•	 No	s’ha	d’envair	l’espai	on	el	grup	de	foc	fa	l’actuació	ni	agafar	ni	destorbar	cap	dels	seus	membres.	
•	 No	s’ha	de	col·locar	el	cos	sobre	la	vertical	de	les	armes	d’avantcàrrega	en	finestres	i	balcons.
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normes del Campionat open 
de Dòmino per parelles
Dissabte 27 de juny
A partir de les 9.45 h
Casino del Masnou

Inscripcions: Per parelles fins al 20 de juny a Gent del Masnou (Dr. Agell, 
9, de 18 a 20.30 h). Places limitades. Preu d’inscripció: 10 € per persona 
amb esmorzar inclòs (entrepà, beguda i cafè i/o tallat). Reglament del 
campionat: Federació Catalana de Dòmino Barcino. Classificació pel Sis-
tema Suís. Partides: 3 al llarg del matí de 9.45 a 13.30 h, i 2 a la tarda de 
16.30 a 19 h. Trofeu als tres primers classificats, a la Tancada més gran 
i a la millor Sabatera. Els premis no són acumulables. L’organització es 
reserva el dret de suspendre, modificar les bases i els terminis del cam-
pionat per causes de força major.

Ho organitza: Gent del Masnou

normes de la Baixada d’andròmines 
Dissabte 27 de juny
A partir de les 11 h 
Pistes esportives de Pau Casals

La Baixada d’Andròmines de la Festa Major de Sant Pere 2015 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 con-
duïdes 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 per-
sona; de 13 a 17 anys, han de portar l’autorització signada pel pare o 
mare o tutor legal. 

Requisits per a les andròmines: 
•	 L’andròmina	ha	de	ser	de	fabricació	pròpia,	sense	motor	i	de	qualsevol	

material i 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	teniu	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, objec-
tes punxants...) que puguin perjudicar els espectadors ni els mateixos 
participants.

Recorregut: 
Romà Fabra fins a la plaça d’Espanya. 

Inscripcions: 
Ca n’Humet (Fontanills, 77-79): de dilluns a dijous, de 17 a 21.30 h; diven-
dres, de 12 a 14 h i de 17 a 21.30 h, i dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 22 h.

Vegeu-ne les normes de participació completes a www.elmasnou.cat.

normes del II Campionat d’skateboard 
Dissabte 27 de juny
A partir de les 11 h
Plaça d’skate de Pau Casals

El Club Carvings organitza la segona edició del campionat d’skatebo-
ard, amb la col·laboració de la Unió Catalana d’Skateboard del Masnou 
(avinguda de Pau Casals del Masnou).

Requisits per als participants:
•	 És	imprescindible	haver	fet	els	6	anys	per	poder	participar.
•	 Per	als	participants	menors	d’edat:
•	 A	partir	dels	6	anys,	cada	participant	ha	d’anar	acompanyat	d’un	adult	

i sota la responsabilitat d’aquesta persona, han de portar l’autorització 
signada pel pare, mare o tutor/a legal. 

•	 De	13	a	17	anys,	han	de	portar	l’autorització	signada	pel	pare,	mare	o	
tutor/a legal.

•	 Els	participants	majors	d’edat	poden	portar	la	inscripció	emplenada	
o inscriure’s el mateix dia presentant el DNI.

•	 És	obligatori	l’ús	de	casc	i	proteccions	als	genolls,	colzes	i	mans	així	
com protegir el cos amb màniga llarga per evitar possibles lesions.

Categories:
1. Masculí (-16)
2. Femení (-16 i +16)
3. Masculí (+16)

normes de concursos i campionats

Productes d’elaboració pròpia, 
pollastres i ous ecològics.

Ara, per encàrrec, gran varietat
de productes ecològics

Vine i obtindràs el VAL FIDELITAT!

C/ Navarra, 76, cantonada Cristòfol Colom - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 40 04 - Mòbil 627 21 23 16
http://facebook.com/fruittistavero

SERVEI A DOMICILI

Verdures del Maresme,
del pagès a casa.
Tenim pa de baguet.

BONA FESTA MAJOR!
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En el cas de ser patinador/a experimentat menor de 16 anys hi ha la pos-
sibilitat, a decisió del participant, d’inscriure’s a la categoria de 16 anys.

Inscripcions:
Per poder participar a qualsevol de les categories cal inscriure’s prèvi-
ament, es gratuït!
Les inscripcions i l’autorització, la podeu trobar impreses a Ca n’Humet 
(c/ Fontanills, 77, el Masnou), al web http://www.carvings.es, fins al 26 
de juny, o bé el mateix dia de la competició, 27 de juny, a les 12 h.

Planificació Campionat:
•	 Fórmula	guanyadora:	fluïdesa,	estil,	constància	i	tocar	tots	els	mòduls.
•	 Finals	directes:	format	de	competició	semblant	al	de	la	“Street	League”.	
•	 Dues	rondes	d’un	minut	cadascuna	per	a	cada	participant.	La	millor	

de les dues rondes és la que compta. 
•	 Es	classifiquen	els	quinze	millors	resultats.	
•	 Després	de	les	rondes	començarà	el	Best-trick,	en	tot	l’skatepark	es	

podran fer cinc intents per a cada participant, només compten les 
dues millors puntuacions. 

•	 Els	guanyadors	es	decidiran	a	partir	de	la	suma	total	entre	la	ronda	i	
el Best-trick.

Premis:
1. Primer premi masculí (+16): 200 €
2. Primer premi femení absolut: 200 €
3. Premis en material fins al tercer classificat en totes les categories.

Vegeu-ne les normes de participació completes a www.elmasnou.cat.

Ho organitza: Carvings 

Concurs de truites i pastissos casolans
Dissabte 27 de juny
A partir de les 19.30 h
Fira d’Artesania (plaça de la Llibertat)

1. La participació és oberta a tothom, a excepció dels professionals. 
2. Temàtica de la decoració: mar, terra i foc.
3. Les truites i els pastissos s’han de portar fets a la plaça de la Llibertat, 

el mateix dissabte 27 de juny, de 19.30 a 20 h.
4. El jurat emetrà el veredicte, que serà inapel·lable, a les 20.30 h.
5. Premis per categoria en vals de compra a la Fira d’Artesania: 1r premi, 

75 euros; 2n premi, 50 euros, i 3r premi, 25 euros, vàlids durant la fira 
de festa major, fins a les 21 h del dia 28 de juny del 2015.

6. 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. 

Ho organitza: La Colla de l’Hort i Fem fira,el Masnou.

Concurs de Paelles 
Diumenge 28 de juny
A partir de les 12 h
Plaça de Ramón y Cajal

1. La participació és oberta a tothom. L’organització limita la partici-
pació 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 dijous 25 de juny, de 18.30 a 20 h, sempre que no s’hagi superat 
el límit establert de concursants. Per a més informació i inscripcions, 
adreceu-vos a l’Associació de Veïns de Ramón y Cajal – Masnou Alt 
(plaça de Ramón y Cajal, 6), els dilluns, dimecres i dijous de 18.30 h a 
20 h.

3. La mida de la paella i la quantitat d’arròs és de lliure elecció.
4. 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.

5. 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.

6. Mentre es cogui l’arròs, el jurat supervisarà el treball dels competi-
dors.

7. El jurat es reunirà per fer el tast, 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.

8. Premis:
•	 Al	millor	gust:	1r	premi,	80	euros;	2n	premi,	40	euros,	i	3r	premi,	20	

euros.
•	 A	la	millor	presentació:	1r	premi,	80	euros;	2n	premi,	40	euros;	i	3r	

premi, 20 euros.
9. El fet de concursar implica l’acceptació d’aquestes bases.

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

AROA
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Fem tractaments d’estètica i perruqueria.
Queratina i Botox capil·lar.

Làser díode, mesoteràpia, infiltracions.

C/ Puerto Rico, 12 - 08320 El Masnou - Tel. 93 540 90 72

BONA FESTA MAJOR!



EL MASNOU VIU    JUNY 201524

En aquesta pàgina i 
a la següent, alguns 
dels moments més 
emocionants i 
calorosos d’edicions 
anteriors de la Festa 
Major. 
FOTOS: RAMON BOADELLA

l’energia i l’encís 
del foc seran claus 
durant el tercer 
dia de celebració

l foc té moltes manifesta-
cions i molts contrastos. 
El dia 28 serà una bona 
jornada per comprovar-ho, 

i ja des de primera hora amb la des-
pertada tradicional pels carrers de 
la vila amb el grup de Tabalers de la 
Colla de Diables del món subterrani. 
Una altra manifestació del foc serà 
necessària per fer bullir les olles i 
les paelles dels nombrosos àpats 
col·lectius que es duran a terme a 
diversos racons del municipi, com 
l’esmorzar del carrer de Pere Grau, el 
vermut del Casc Antic, la botifarrada 
de la Fira d’Artesania i el concurs de 
paelles a la plaça de Ramón y Cajal, 
on es pot aprofitar per fer donació 
de sang a l’autocar del Bang de 
Sang situat a la mateixa plaça.

I si el sol també decideix fer re-
cordar que està tot compost de foc, 
hi haurà propostes per posar remei 
a la calor amb una mica d’aigua, 
com la capbussada obligatòria per 
als participants a la XXII Travessa al 

Port del Masnou, o la de les piscines 
del carrer Pere Grau i els jocs d’aigua 
de la Fira d’Artesania.

Altres cites destacades del diu-
menge seran la diada castellera, el 
III Diumenge d’Art, el concert de 
corals i de gospel i les havaneres 
del grup Port Bo, així com diferents 
propostes per als més petits com 
el Festival del Tren, la festa infantil 
del carrer Sant Rafael, la Gimcana 
Familiar i l’actuació infantil de la 
Fira d’Artesania o la gala infantil de 
Pere Grau.

El foc tornarà a aparèixer al 
correfoc juvenil, que finalitzarà a la 
platja, abans del castell de focs d’ar-
tifici a càrrec de la Pirotècnia Garcia. 
Com és habitual, el camí Ral i el pas-
seig Marítim s’ompliran de gent per 
prendre part en una de les cites més 
emblemàtiques i representatives 
de la Festa Major. Després, la cele-
bració continuarà a la platja, amb la 
revetlla que amenitzarà l’Orquestra 
Di-versiones. 

E

El castell de focs d’artifici, el correfoc juvenil i els àpats 
populars protagonitzen el programa del dia 28

La diada 
castellera i el 
III Diumenge 
d’Art, entre les 
convocatòries 
del diumenge 

28 Diumenge
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els infants audaços 
que es fan a la mar, els 
protagonistes

aveguem sense cap por, i 
per bandera un esquelet, 
el nostre repte l’abor-
datge, sabó i bombolles 

al mar. La nostra nau és l’escenari”. 
Aquestes són algunes de les pro-
clames que faran els protagonistes 
d’Els corsaris, l’espectacle infantil de 
la companyia Xip Xap, que es farà 
a la platja d’Ocata l’últim dia de la 
festa. L’aigua, un dels elements a 
partir dels quals es desenvolupa el 
fil argumental de la celebració, es-

tarà molt present en aquest espec-
tacle i en el taller infantil previ en 
què s’acosta els infants al món dels 
pirates i altres figures mítiques que 
vivien al mar. El dilluns 29, festiu al 
Masnou, els infants tindran una im-
portància destacada al programa, ja 
des de primera hora, amb la sessió 
de bitlles catalanes.

També els infants i el jovent 
seran els protagonistes del concert 
de l’Escola Municipal de Música 
(EMUMM) i de la xocolatada del 

carrer Pere Grau. Però, com no po-
dria ser d’una altra manera, també 
hi haurà propostes per a totes les 
edats, com la missa solemne conce-
lebrada cantada pel cor de cambra 
de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, el vermut de Festa Major del 
carrer Pere Grau, l’esperat concert 
de Festa Major amb l’Orquestra Ma-
ravella i el concert del grup SiCaiLlo-
ra. El punt final de la Festa Major el 
posarà l’Orquestra Maravella amb el 
ball tirat al pati del Casino. 

n

La jornada, que tancarà amb el ball tirat, dedica una atenció especial 
a les activitats infantils

Un espectacle 
sobre la vida 
dels corsaris a 
la plaça d’Oca-
ta protagonit-
za les propos-
tes infantils

29 Dilluns

Carnisseria Cal Tete. C/ Almeria, 35 - El Masnou. Tel. 93 555 94 19
Obrim els diumenges al matí de 10 a 13.30 h

Especialistes en elaborats

Vine i tasta’ls!

US DESITGEM 
UNA BONA 

FESTA MAJOR

fruitesiverdures_maria_rosa_elviu.indd   10 15/5/14   15:56:42
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Els més petits són, cada any, protagonistes de molts dels actes programats. A les imatges, també es poden veure escenes d’un concert de la Coral Xabec, d’un altre 
de l’EMUMM i de l’espectacle de la companyia Xip Xap.
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Us desitgem una bona Festa Major
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Bacallà d’Islàndia - Olives i conserves - Productes de qualitat    Segueix-nos a

La casa de la fusta
Projectes i reformes d’habitatges i locals comercials

C/ Almeria, 25 · El Masnou · Tel./fax 93 555 86 91
lacasadelafusta@lacasadelafusta.es · www.lacasadelafusta.es

Cuines · Banys · Armaris · Vestidors · Parquets · Encadellats
Portes d’interiors · Portes blindades · Mobiliari a mida

TOT TIPUS DE TREBALLS DE FUSTA
DISSENY 

D’INTERIORS 

I REFORMES

TASTA EL NOSTRES PRODUCTES D’ELABORACIÓ PRÒPIA
Massa de bunyols llesta per cuinar i preparar facilment a casa · ”Pinchitos” de bacallà · Brandada de bacallà

BONA
FESTA 
MAJOR
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la colla de Gegants incorpora 
un nou personatge als seus 
capgrossos

n nombre important de la 
població del Masnou ha 
passat per la llar d’infants 
que va fundar l’any 1967 

als terrenys on havia estat ubicat 
l’hort de la família. Aquest mes de 
juny, ha complert 79 anys, i la seva 
dedicació a moltes generacions 
d’infants que van passar per la seva 
guarderia li ha assegurat la simpatia 
de molta gent. Més enllà d’això, Rita 
Terradas és coneguda per la tasca 
que du a terme des de l’Associació 
de Veïns del carrer de Sant Rafael, 
que no és casual que sigui un dels 
racons més admirats i emblemàtics 
de la vila. Des de l’entitat, sempre 
amb l’empenta de la Rita, han reprès 
la celebració dels Tres Tombs, que 
arreplega una gran quantitat de 
públic als voltants del carrer, així 
com també de persones que volen 
beneir les seves mascotes. Una altra 
tradició que han recuperat per al 
gaudi de tota la vila és la confecció 
de les catifes de flors coincidint 
amb el Corpus, que torna a omplir 
de colors aquest racó masnoví. Les 
competicions de les bitlles catalanes 
ha estat una altra de les tradicions 
recuperades per l’entitat i celebra-
des per petits i grans.

Des de la Comissió de Festes, col-
labora per donar forma al programa 
municipal i en la coordinació dels 
actes que el carrer de Sant Rafael 
ofereix cada any durant la Festa Ma-
jor per a tot el poble. Els esmorzars 
amb ous ferrats ja formen part, tam-
bé, d’alguns dels records més entra-
nyables de moltes persones. Però 
sempre intenten que hi hagi oferta 

per a totes les edats, perquè tothom 
en pugui formar part i gaudir d’un 
racó tan especial com és el carrer de 
Sant Rafael.

En reconeixement a tota la tas-
ca que ha dut a terme, la Colla de 
Gegants del Masnou, a proposta de 
la Regidoria de Cultura, en aquesta 

Festa Major incorpora un nou perso-
natge al seu grup de capgrossos: la 
Rita Terradas. El capgròs que adop-
tarà l’aparença de l’homenatjada ha 
estat realitzat pel taller El Drac Petit 
de Terrassa i s’estrenarà i desfilarà 
amb la resta de la Colla a la Trobada 
de Gegants del dia 27. 

U

Curadora de guarderia jubilada i membre activa de l’associacionisme, 
Rita Terradas rep un homenatge per la seva dedicació a la dinamització de la vila

Rita Terradas 
treballa per re-
cuperar tradici-
ons antigues al 
carrer de Sant 
Rafael

Personatge
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recorreGUTs                     Sortida                       Arribada

Divendres 26 de juny, a les 22 h
cercaviles dels tres elements: terra, mar i foc

desfilada de la terra: Concentració a la plaça de Ramón y Cajal. Recorregut: Pau Casals, passeig de Roman Fabra, 
Navarra, Roger de Flor, Santa Rosa, Tomàs Vives, Sant Felip.
desfilada del mar: Concentració a la plaça de la República. Recorregut: Pompeu Fabra, Torrent Umbert, 
Barcelona, Tomàs Vives, Sant Felip.
desfilada del foc: Concentració a l’Altell de les Bruixes. Recorregut: jardins del Mil·lenari, Mare de Déu de Núria, 
Jaume I, plaça d’Ocata, Pintor Miquel Villà, Sant Felip.

Dissabte 27 de juny, a partir de les 8 h
matinada a càrrec dels Trabucaires d’ocata

Recorregut: plaça de l’Església, Sant Josep, Bonaventura Bassegoda, Roger de Flor, Santa Rosa, Tomàs Vives, 
Sant Felip, Capità Mirambell, Dr. Botey, Sant Agustí, Puerto Rico, Brasil, plaça dels Països Catalans. 
Ho organitza: Associació de Veïns del Cul d’Ocata

Dissabte 27 de juny, a partir de les 18 h
XXiV Trobada de gegants 

Recorregut: plaça de l’Església, Sant Josep, Rafael Bert i Fàbregas, Lluís Millet, B. Bassegoda i Amigó, Roger de Flor, 
Sant Rafael, Sant Felip, Capitans Comellas, Mestres Villà, Esperança, Roger de Flor, Sant Miquel, plaça de Marcel·lina 
Monteys. 
Ho organitza: Colla de Geganters del Masnou

Dissabte 27 de juny, a les 23 h
correfoc gran

Recorregut: Sortida de la cantonada de Pintor Domènech i Itàlia, Sant Felip, Pintor Villà, Pere Grau, M. Déu de Núria, 
Capità Mirambell, Maristany Noms, Fontanills, Altell de les Bruixes.

Diumenge 28 de juny, a les 21.30 h
correfoc juvenil

Recorregut: Altell de les Bruixes, Fontanills, M. Déu de Núria, Mestres Villà, pl. d’Ocata, Mestres Villà, Dr. Agell, 
Sant Felip, passatge Port, passeig Marítim.

TaPes de fesTa maJor 
 

 ESTABLIMENT ADREÇA NOM DE LA TAPA
1. Bar ocata (El Xungo) C/ de Tomàs Vives, 11 Broqueta de botifarra
2. Bar Tribuna Pl. de la Llibertat, 4 Broqueta de croquetes
3. Blended Cerveseria Pg. de Prat de la Riba, 21 Xampinyó Blended
4. Cafè lucy Pg. de Prat de la Riba, 74 Mos de dues xocolates 
5. El Cullerot C/ de Sant Felip, 45 La tapa de les capitanes
6. El Rebost dels sentits Pg. de Romà Fabra, 25 Torrada de rocafort amb pebrot, 
   acompanyat d’Anna
7. Glauc Pg. de Prat de la Riba, 70 Croquetes de calamarsets
8. Hotel llar de Capitans Pg. de Prat de la Riba, 48  Dau de bacallà confitat amb fonoll, 
   canyella i tomàquet raf
9. la lluna C/ de Pere Grau, 11 Crep de Festa Major
10. la Pizza de Piero Port Esportiu Torradeta Turin
11. la Tasca d’ocata C/ de Sant Bru, 17 Esqueixat
12. orfila. Botiga & Gastrobar C/ de Roger de Flor, 43 Botifarra esparracada amb teriyaki 
   de bolets
13. Petit Canigó C/ Santiago Rusiñol, 43 Torradeta de patata brava
14. Restaurant Ple de Bo Pg. de Prat de la Riba, 64 Mini hamburguesa de pollastre 
   amb formatges i vi ranci
15. Vins i Divins C/ de Barcelona, 3 Vinsidivins

Consulteu els horaris dels establiments a: www.elmasnou.cat

Recorreguts / Tapes de Festa Major
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Tots els tractaments 
i les últimes tecnologies

Passeig Romà Fabra, 31 - El Masnou
Tel. 930 084 154 - www.clinicafio.com

Odontologia
· Ortodòncia
· Odontologia conservadora
· Endodòncia
· Periodòncia
· Estètica dental
· Pròtesis dentals
· Implants dentals
· Odontopediatria
· TAC dental
(Finançament a 12 mesos sense interessos)

Fisioteràpia
· Gimnàstica hipopressiva
· Fisioteràpia esportiva
· Reeducació del sòl pèlvic
· Preparació pre i postpart
· Incontinència urinària
· Pilates Tot l’equip 

de FIO us 
desitja una 
bona Festa 

Major
Segueix-nos a Facebook


