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Juny 2016 · Especial Festa Major

Festa Major de Sant Pere
Del 23 de juny al 3 de juliol
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Per conèixer totes les nostres botigues
i tots els productes, visita el nostre web

Aparcament gratuït
al davant de la botiga
C/ Amadeu I, 33 C
(carretera d’Alella)
08320 El Masnou
Tel. 93 540 45 00
masnou@grupoalmansa.com

El valor afegit per al seu negoci
www.consultoria5vs.es
info@consultoria5vs.es

Assessorament empresarial
Eines de control i gestió
Assessorament fiscal
Outsourcing

EDIFICI BUVISA VORAMAR
C. Agricultura, 16-18, planta 1a, local 4
08320 El Masnou
T. 93 753 90 34

Bona Festa Major 2016
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TELÈFONS D’INTERÈS
INFORMACIÓ
Jaume Oliveras
Alcalde
Torna la Festa Major; enguany, una mica especial. El fet que Sant Pere caigui al mig de
la setmana allarga els dies de festa i iniciem el cicle festiu amb les revetlles de Sant Joan
i la Flama del Canigó.
Tornem amb el lema “Terra, mar i foc”, aquest any centrat més en l’element de l’aigua.
El concepte “El Masnou. Terra de Mar”, com una aposta pel nostre patrimoni cultural,
representa la nostra identitat col·lectiva com a poble arrelat a la terra i vinculat al mar.
Representa el nostre passat i també el nostre present.
Podrem gaudir d’uns dies intensos de festa. Una programació impulsada per la Comissió de Festes que cada any, juntament amb l’Ajuntament, treballen un programa
per oferir al conjunt de masnovins i masnovines. Una comissió de festes formada per
persones voluntàries i entitats de la nostra vila que fan possible que gaudim d’uns dies
plens de festa i de convivència entre tots i totes.
En plena Festa Major tindrem la celebració d’unes noves eleccions a les Corts espanyoles el diumenge 26 de juny. Farem un parèntesi al mig de la programació de la festa
per exercir de nou el nostre dret a vot.
Us desitjo una molt bona Festa Major i que continuem gaudint durant el mes de juliol
amb els esdeveniments culturals i festius que caracteritzen el nostre municipi, com el
festival de curtmetratges Fascurt i l’esdeveniment dels 20 anys del Ple de Riure.

Ajuntament
93 557 17 00
Àrea de Manteniment
i Serveis
93 557 16 00
Àrea de Promoció
Econòmica
93 557 17 60
Àrea de Serveis a
les Persones
93 557 18 00
Arxiu Municipal
93 557 18 29
Biblioteca Pública
Joan Coromines
93 557 18 88
Ca n’Humet. Punt
d’Informació Juvenil
ACCÉS
93 557 18 43
Cementiri Municipal
93 555 76 02
Centre de Formació
de Persones Adultes
El Masnou
93 557 18 80
Jutjat de Pau
93 555 07 13

SERVEIS
Servei d’aigües (SOREA)
93 555 06 28
SOREA (urgències)
902 250 370
Taxis
93 540 33 18 (Associació
del Taxi del Masnou)

Neus Tallada
Regidora de Cultura
Aquest 2016 celebro Sant Pere amb tots vosaltres, la meva primera Festa Major com a
regidora de Cultura. Ja la tenim aquí!
I seguint amb el que es va iniciar al 2015, el fil conductor de la Festa Major serà terra,
mar i foc, els tres elements que identifiquen el nostre poble i que representem amb les 3
nimfes, per seguir inundant cases i carrers amb les banderoles de color vermell, blau i verd.
Aquest any, per raons de calendari, tenim una Festa Major que anirà des de Sant Joan
fins al 3 de juliol, amb el gruix de les activitats els dies centrals. Els dies 2 i 3 de juliol estan
destinats a activitats infantils i joves i a la cloenda per acomiadar la nimfa.
El programa que teniu a les vostres mans, ple de sorpreses, i el fet de seguir amb el fil
conductor és fruit del treball de les comissions de festes que estem duent a terme des del
febrer i, sobretot, gràcies a la participació del teixit social del municipi, representat per les
entitats que hi col·laboren estretament per fer-ho possible. Vull agrair-los especialment
la seva tasca per posar color i donar forma a la festa de tots.
Estigueu atents a l’agenda per descobrir novetats així com al web municipal i les
xarxes socials que estan plenes de sorpreses.
Bona Festa Major!

Mercat Municipal
93 557 17 71
Museu Municipal
de Nàutica
93 557 18 30
Oficina Local d’Habitatge
93 557 16 41
Oficina de Benestar
Social i Família
93 540 65 54
Oficina Municipal
d’Informació de Consum
(OMIC)
93 557 18 00
Oficina Municipal
d’Escolarització (OME)
93 557 18 47
Poliesportiu Municipal
93 557 18 60
Recaptació
93 557 17 00
Sales de Vetlla
Municipals
93 540 18 22
Servei Municipal
de Català
93 557 18 56

Correus i Telègrafs
93 555 09 96
Notaria
93 540 20 11
Autobusos Casas
93 798 11 00

URGÈNCIES
Policia Local
092 / 93 555 22 44
Comissaria dels Mossos
d’Esquadra
088
Protecció Civil
93 555 17 44
Bombers de Badalona
085 / 93 388 00 80

Àrea Bàsica de Salut (ABS)
902 111 444
(24 h)
CAP el Masnou
93 555 74 11
CAP Ocata
93 540 78 90
Urgències ambulàncies
UTE
061
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• Intensius d’estiu adults i joves
• Preparació Exàmens Oficials
de Cambridge
• Campus d’estiu per a nens
• Estades lingüístiques a Irlanda

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

Happy Saint Peter’s

DRET CIVIL, MERCANTIL I PENAL. MEDIACIÓ FAMILIAR

RESTAURANT: MENÚ DIARI / MENÚ DIUMENGES
Dissabte restaurant tancat
C/ Pere Grau, 21 - 08320 El Masnou
Tel. 93 555 23 13 - Fax 93 540 94 31
info@hoteltorino.es - www.hoteltorinoelmasnou.com

Deutes: negociació i declaracions d’insolvència
Família: divorcis, custòdies, herències...
Hipoteques: renegociacions i clàusules abusives
El Masnou, Casa del Marquès, Despatx 1.2
Tel. 679 824 347 / 93 540 43 32
www.pactemadvocats.com

30% de descompte
Moda infantil i Complements

en la col·lecció
primavera-estiu 2016
presentant aquest cupó
Oferta vàlida fins el 30/06/2016.
Descompte sobre el PVP, no acumulable
a altres ofertes o promocions.

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

TAXI

MASNOU 24H

695 797 939
B O N A F E S TA M A J O R !
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TAMBÉ ONLINE! www.littlerules.com

Revetlles de Sant Joan

Les tradicions de Sant Joan
serveixen com a preàmbul
de les activitats de Sant Pere
La celebració de la Festa Major enguany s’allargarà del 23 de juny al 3 de juliol

É

conjunt Blau Magnòlia, tot a partir
de les 21 h, a la mateixa hora que és
previst que comenci la celebració
al Bell Resguard, on s’ha organitzat
sopar popular, música i ball.
I un cop ja immersos a la festa,
a mitjanit, és a dir quan comença
la festivitat de Sant Joan, es durà
a terme el primer acte de la Festa
Major, la Tropical Alternative Party
vol. V, organitzat per l’associació
MMK, a la platja d’Ocata. Una bona
proposta perquè el públic jove, així
com tothom qui s’animi a allargar la
nit més curta de l’any, ho faci amb
música refrescant que uneixen el
Mediterrani amb altres mars igualment càlids. Serà una festa on es respirarà festivitat i respecte a l’entorn

A partir de les 20.30 h
Jardins de Can Malet

Arribada de la Flama del Canigó

Ho organitza: comissió de La Flama del Canigó del Masnou

A partir de les 21 h
Esplanada de l’antiga caserna de la guàrdia civil

Revetlla de Sant Joan – la Flama del
Canigó

Revetlla amb sopar de germanor i ball amb música
enllaunada
Ho organitza: comissió de La Flama del Canigó del Masnou

A partir de les 21 h
Pistes esportives de Pau Casals

Revetlla del Masnou Alt

Revetlla amb sopar de germanor i ball amb el conjunt
Blau Magnòlia
Ho organitza: Centre Cultural i de Lleure Luz del Alba

A partir de les 21 h
Bell-Resguard

Revetlla de Sant Joan – Bell Resguard
Revetlla amb sopar de germanor, música i ball
Ho organitza: Associació de Veïns del Bell Resguard

LEMON TREE IMAGES / SHUTTERSTOCK.COM

s un fet que el calendari ha
fet que les celebracions de
Sant Joan i la Festa Major
del Masnou estiguin estretament relacionades, així que la disposició de les festivitats enguany
ha fet que la Festa Major de Sant
Pere s’allargui des del 23 de juny
fins al 3 de juliol.
Com és habitual, la nit de Sant
Joan se celebraran a la vila diverses
revetlles. A partir de les 20.30 h,
és prevista l’arribada de la Flama
del Canigó –després de recórrer la
distància que separa el Coll d’Ares
del Masnou, gràcies a la voluntat
de diversos atletes del Masnou i
Alella– als jardins de Can Malet,
des d’on iniciarà una cercavila fins
a l’esplanada de l’antiga caserna
de la guàrdia civil, on començarà el
sopar de germanor i la revetlla amb
música enllaunada.
Una altra proposta per a una de
les nits més màgiques de l’any és la
del Masnou Alt. Allà, hi haurà revetlla amb sopar popular i ball amb el
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Primers actes de Festa Major

El primer cap
de setmana,
la festa ocupa
els carrers

L

a Festa Major és un moment
per sortir al carrer i participar,
més que mai, de la vida en
comunitat, com també una
invitació a gaudir de l’espai públic
que dóna identitat al municipi. I
perquè tothom sigui conscient que
el Masnou està de Festa Major, es repartiran, com l’any passat, banderoles
perquè les persones que ho vulguin
les pengin de les seves finestres.
Les banderoles de la Festa Major es
podran adquirir a la Casa de Cultura,
al Mercat Municipal, a la Biblioteca
Joan Coromines, a Els Vienesos i a
les oficines municipals del carrer de
Roger de Flor, 23, i de Tomàs Vives, 4.
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Dissabte 25 al
matí es farà
la Baixada
d’Andròmines
Cada nimfa
dels elements
essencials
tindrà la seva
cercavila

Fins a exhaurir-ne existències. Moltes
de les activitats programades ocupen
les vies, reservades de manera especial per a la població. Així, el dissabte
25 de juny, al matí, des de les pistes
esportives de Pau Casals, els vehicles
sense motor més imaginatius, elaborats manualment i amb materials de
rebuig, baixaran fins a la plaça d’Espanya. Serà a la Baixada d’Andròmines.
Per la seva banda, l’ocupació més
òbvia serà la que duran a terme els
gegants de totes les colles d’arreu
de Catalunya que participaran a la
Trobada de gegants, que enguany
celebra una data tan assenyalada com
és el XXX aniversari. La plantada serà

Les cercaviles de les
nimfes, la trobada de
gegants, la Baixada
d’Andròmines,
la matinada dels
trabucaires, el tren i
els guarniments faran
seu l’espai públic

al carrer de la Mare de Déu de Núria
i l’inici del recorregut des d’allà, a les
18.30 h. Enguany canvia el punt de
sortida, i l’arribada serà als Jardins
dels Països Catalans. Altres cercaviles
que es faran el primer dissabte de
Festa Major seran les dels tres elements protagonistes de la llegenda
que serveix com a fil argumental de la
celebració: la terra, el mar i el foc. Enguany es coronarà la nimfa de l’aigua,
un protagonisme que cada any caurà
en les diferents nimfes. Per aquest
motiu, l’element líquid té una presència destacada al programa d’aquest
any. Cada element tindrà el seu seguici, que recorrerà fent gala de la seva
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RAMON BOADELLA

essència els carrers de la vila. Cada
desfilada es concentrarà en punts diferents del municipi. A les cercaviles,
hi col·laboren els tabalers de la Colla
de Diables; els New Drummers, de
l’escola Sagrada Família i Els timbalers
de la Marina, de l’escola Marinada. Els
tres recorreguts finalitzaran a la platja
d’Ocata, on a continuació començarà
el pregó. Després, hi haurà les actuacions de les formacions musicals Blaumut, Los Mambo Jambo i el DJ Guille
Milkyway.
Els recorreguts temàtics continuen el diumenge 26. A les 8 h, els
Trabucaires d’Ocata despertaran la
ciutadania durant el seu recorregut

en què recordaran que, a més de dia
d’eleccions, és diumenge de Festa
Major.
El carrer també serà el protagonista, en aquest cas el de Sant Rafael,
en la inauguració del seu guarniment
especial. A partir de les 10 h, i fins que
s’esgotin les existències, qui ho vulgui
podrà esmorzar amb els veïns d’un
dels indrets més actius de la vila.
Un altre recorregut, tot i que
aquest cop amb motor, és el que proposa l’associació d’Amics del Ferrocarril del Masnou, amb el seu Festival del
Tren al Parc de Caramar.
Altres activitats que es faran
aquest cap de setmana són: el dis-

Després del
pregó actuaran Blaumut,
Los Mambo
Jambo i el
DJ Guille
Milkyway

sabte, els batejos de mar i el torneig
de vòlei platja, i el diumenge, la
campanya de donació de sang, el IV
Diumenge d’Art, el concurs de paelles (una bona excusa per recórrer la
distància que ens separi de la plaça
Ramón y Cajal) i el joc del Carcassone
gegant i l’actuació dels salerosos de
Can Mandri.
Especialment atractives es presenten dues activitats adreçades al públic
infantil: el taller de bombolles de sabó
gegants i l’espectacle musicoaquàtic
Bassal Rock, d’Ambäukatunàbia (cal
portar-hi banyador). Els infants podran combatre la calor ballant i mullant-se amb l’aigua de colors.

EL MASNOU VIU JUNY 2016

7

CENTPEUS
US DESITJA
UNA GRAN
FESTA MAJOR

BONA FESTA MAJOR!
SERVEI A DOMICILI
Fruites i verdures
de proximitat.
Maduixes del Maresme.
C/ Navarra, 76, cantonada Cristòfol Colom - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 40 04 - Mòbil 627 21 23 16
http://facebook.com/fruittistavero

Can Ventura
des de 1964

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

Pollastres ecològics (per encàrrec)
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
Carrer Roger de Flor, 43
Pg. Romà
Fabra, 18 - El Masnou
Telèfon 93 555 01 88 · info@restauranteorfila.es
Tel. 93 555 73 95
www.restauranteorfila.es
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Pregó

El pregó de la Festa Major repeteix
la màgia de l’any passat i coronarà
la nimfa de l’aigua
L’espectacle que servirà de presentació oficial
de la celebració ha estat dissenyat per Bibiana Morales

L’

espectacle del pregó de
presentació de la Festa
Major de l’any passat va
ser un dels moments més
especials de la programació festiva,
ja que va fer arribar al públic la màgia de la llegenda que servia com a
fil argumental de tota la celebració.
Les tres nimfes representatives dels
elements essencials dels quals va
sorgir el Masnou –la terra, el mar i el
foc– van ser presentades en públic
en un espectacle molt visual.
Enguany, el pregó (dissabte 25
de juny, a partir de les 21 h, a la platja d’Ocata) repeteix la fórmula; si bé,
com ha explicat l’actriu Bibiana Morales, responsable de l’espectacle en
les dues ocasions, intentaran “oferir
algun tret diferencial respecte a l’espectacle de l’any passat. Volem sorprendre de nou sense repetir-nos”.
Amb un equip artístic de 10 perso-

nes, en aquesta ocasió, a l’espectacle del pregó es coronarà la nimfa
de l’aigua perquè esdevingui la reina de la Festa Major. “Per a nosaltres,
la màxima dificultat es troba en la
recreació d’un món màgic” –comenta Bibiana Morales–, “la llegenda
és molt bonica, però parteix d’una
base màgica i irreal. I això no sempre és fàcil de transmetre d’alt d’un
escenari.”

Bibiana
Morales
Realitzar el pregó del Masnou
és una barreja
de sentiments.
Per un costat, és una passada poder crear un espectacle d’aquesta
magnitud i, per l’altre, tens la sensació constant que el que estàs fent
és pel poble, pels seus habitants i
per la seva Festa Major. I vols que tot
surti genial. Vols que any rere any el
poble pugui sentir-se aquesta història més seva, i que anar a veure
com arriben les nimfes del Masnou
es converteixi en una tradició.
Així que jo diria a tothom que enguany presentarem un pregó increïble! O sigui, que no deixin que
ningú els ho expliqui i que tothom
pugui dir: Quina passada el pregó
de Festa Major!

L

RAMON BOADELLA

Un moment
de l’espectacle
del pregó
de l’any passat.
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Entrevista

Blaumut
Una formació
imprescindible en la
música catalana actual
El seu tema Pa amb oli i sal tenia, en el moment de
tancar aquesta edició, prop de 2.150.000 reproduccions a Youtube. Això ja és un bon indicador de
l’èxit de la proposta musical de Blaumut. Diuen que
l’univers que han creat es troba entre el món dels
somnis i la realitat més immediata. Amb moltes
referències literàries i culturals, han aconseguit ser
reconeguts amb el premi al millor artista del 2016,
per votació popular, als premis Enderrock. Una altra
xifra significativa: el seu disc El turista va situar-se
en la llista dels discos més venuts a tot l’Estat espanyol durant l’any 2013, amb més de 15.000 còpies
físiques.
Actuaran a la platja d’Ocata el dissabte
25 de juny, després del pregó.

En poc temps, heu esdevingut
un grup de referència de la
música catalana. Com viviu
aquest moment?
Nosaltres ho vivim contents per
poder-nos dedicar a allò que ens
agrada, i gaudim de cada passa del
camí que fem.
Com ha estat la trajectòria
de la banda?
La trajectòria del grup ha estat força
“atropellada”…. (riuen) Començar a
sonar tant de cop ens va agafar una
mica a contrapeu. Sovint la realitat
corria més que nosaltres, i anàvem
sempre de bòlid. A poc a poc, ens
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hem anat situant una mica més, i ara
sembla que, com a mínim, realitat i
Blaumut correm agafats de la mà.

Què han canviat els premis,
el reconeixement i el llibre?
Els premis, i el reconeixement sempre fan il·lusió, i d’alguna manera
t’esperonen a tirar endavant amb
allò que fas. Amb premis o no,
però, seguiríem fent el que fem.
El fet d’haver publicat un llibre
vol dir que manteniu una relació
especial amb la literatura?
Les lletres de Blaumut són força literàries. Ens agrada molt jugar amb

“Les lletres
de Blaumut
són força
literàries. Ens
agrada jugar
amb imatges i
metàfores”

imatges, metàfores, dobles sentits i
que això porti a cadascú on vulgui.
Tot i això, el llibre respon més al fet
de fer un balanç de tot el que ens ha
passat durant aquests 3 o 4 anys frenètics (en el bon sentit). Vam pensar
que seria bonic aturar-nos a mirar
enrere, i també ens ha servit per saber on som.

De vosaltres s’ha destacat molt
que heu aconseguit un univers
molt propi. Quins creieu que són
els signes definitoris d’aquest
univers?
Suposo que un univers un punt oníric, poètic, on mai saps si trepitges
realitat o ficció. Aquesta terra de

CEDIDA

Components:
Xavi de la Iglesia (guitarra i veu), Vassil Lambrinov (violí),
Oriol Aymat (violoncel), Manel Pedrós (bateria) i Manuel
Krapovickas (contrabaix i baix elèctric).

ningú (literària i musical) ens agrada
i ens hi sentim còmodes.

Com viviu el moment efervescent
de la música en català?
Doncs amb orgull que hi hagi tantes
propostes i de tanta qualitat, i també
orgull que la gent tingui tant d’interès per la música que es fa a casa,
diu molt de tot plegat.
Us relacioneu amb altres grups?
Doncs quan les agendes ens ho
permeten sí. També coincidim molt
a concerts, festivals, promocions…
Una bona família!
Veniu a presentar El primer arbre

“Serà un
concert on
sortirem a
disfrutar i
esperem que
la gent també
ho faci”

del bosc. Què significa aquest
treball en la vostra evolució?
És el pas lògic. El primer disc (El turista) va ser molt més acústic. Gairebé
no vàrem coincidir a l’estudi quan
el gravàvem, així que la banda es va
anar forjant i va compactar-se durant
aquella primera gira.
Aquest segon disc d’estudi (El primer
arbre del bosc) va significar que ens
tanquéssim i treballéssim plegats
els arranjaments i el so que volíem,
abocant-hi tot allò que havíem après
durant la primera gira i donant més
contundència al so.
Com serà el concert al Masnou?
Serà un concert on sortirem a dis-

frutar i esperem que la gent també
ho faci.

El format per a una Festa Major
és diferent que un concert per
a altres espais?
El format sempre canvia una mica
respecte a teatres o auditoris…
L’energia de tenir el públic assegut
o dret canvia molt, així que juguem
amb això.
Quins són els vostres objectius
més propers?
De moment, seguir amb la gira tot
l’estiu i preparar-ne el tancament
d’aquí a no gaires mesos… I, després, a treballar de valent!
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Festa Major entre setmana

Els actes festius
continuen entre
setmana: dimecres,
Sant Pere
El passeig literari, la llotja de peix, les havaneres
i la xocolatada comparteixen protagonisme amb
el castell de focs d’artifici i la revetlla de Festa Major
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Com és
habitual, el
castell de focs
artificials serà
la nit del 28, a
la platja
La música, a
la nit, anirà a
càrrec d’Animal i La Loca
Histeria

no hi arribi el correfoc infantil i juvenil. Després, l’exaltació ígnia, la
màgia del foc, continuarà a la platja,
amb el castell de focs, la cita més
multitudinària de la Festa Major, a
càrrec de la pirotècnia Igual.
I, a continuació, un acostament
a les tendències més actuals de la
música catalana, amb Animal, i la
disbauxa típica d’aquestes cites,
amb La Loca Histeria. Que ningú
no marxi i que tothom es quedi per
gaudir dels tres concerts, que serà
una nit ben llarga.
El dimecres comença amb el
campionat de dòmino, segueix amb
una festa infantil al carrer de Sant
Rafael, la missa solemne concelebrada –cantada pel cor de cambra
de la UAB– i el Vermut de l’Associació de Veïns del Barri Antic. A la
tarda, la Jove Orquestra de Cambra
i l’Escola de Música actuaran a les
seixanta escales, al carrer Pere Grau
hi haurà xocolatada per a tothom i,
a les 19 h, torna la música, amb el
concert de l’orquestra La Principal
de la Bisbal, que també serà l’encarregada d’animar el ball tirat a la nit.
Les dues actuacions, com és habitual, seran al pati del Casino.
L’endemà, el dijous 30, serà el
moment d’agafar forces entre les
celebracions de Sant Pere i l’últim
cap de setmana de Festa Major.
Estan previstes les actuacions de la
Coral Infantil de la UNESCO, el Cor
Gospel de parròquia del Masnou i
una cantada d’havaneres a càrrec
de la Coral de Gent Gran de Can
Malet. Totes les propostes són idònies per continuar gaudint.
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esprés de l’agitació del
primer cap de setmana
d’activitats, la Festa Major continua el dilluns 27.
La vila del Masnou té innumerables
racons que han servit d’inspiració
a artistes i escriptors. El passeig
literari organitzat per la biblioteca
permetrà conèixer els punts del
municipi que són escenari d’obres
literàries. També, s’inaugurarà una
exposició que explica la construcció
de la Catalunya actual, hi haurà un
concert al carrer de Sant Rafael i
sardanes a la plaça d’Ocata, amb la
Cobla Punt CAT del Masnou.
El dimarts dia 28 es transformarà en cap de setmana, ja que el
29 és festiu. És el dia de la revetlla.
Però, abans, la plaça d’Ocata acollirà
la recreació de la llotja de peix i al
carrer de Sant Rafael hi haurà bitlles
catalanes per a no professionals.
Cap al vespre, el grup Els Cremats
farà una cantada d’havaneres a la
platja d’Ocata, per anar creant el
caliu tan propici de la revetlla a la
platja, que no començarà fins que
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Música a la Festa Major

La programació aposta
per la música catalana
més actual sense deixar
de banda èxits de totes
les èpoques

Los Mambo Jambo actuaran a la platja d’Ocata el 25 de juny.
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CEDIDA

Blaumut, Animal, Los Mambo Jambo, La Loca Histeria o la Principal de la Bisbal es
troben entre les formacions que animaran diversos espais de la vila durant la festa

L

a música és un ingredient
imprescindible de qualsevol celebració, encara més
d’una festa major, quan
els concerts i revetlles són, molt sovint, els moments més esperats. La
programació d’enguany per a Sant
Pere ha fet una aposta decidida per
portar a la vila algunes de les formacions musicals que estan rebent el
reconeixement del públic, dels programadors i de la crítica. Blaumut,
que actuarà el divendres 25 de juny,
a la platja d’Ocata, després del pregó, ha rebut el premi al millor artista
2016 per votació popular que atorga
la revista Enderrock, un referent ineludible en la música catalana actual.
Del seu treball El turista van vendre
més de 15.000 còpies a tot l’Estat espanyol, i molts dels seus temes han
estat imprescindibles a les emissores
de ràdio fórmula catalanes. Vindran
al Masnou a presentar el seu treball
El primer arbre del bosc.
Una altra aposta decidida per
formar part del moment esplendorós que viuen els grups de música
en català és el concert d’Animal, que
protagonitzarà el concert jove de la
revetlla de Festa Major, el dimarts 28
de juny, a la platja d’Ocata, després
del castell de focs d’artifici. Animal
presentarà el seu disc Més enllà de les
paraules, una proposta que ha estat
considerada com una de les sorpreses més agradables del panorama
musical català, amb el tradicional
estil de la banda liderada per Gerard
Muñoz, caracteritzat per la fusió de
ritmes africans, reggae, hip-hop i fins
i tot jazz. No hi ha etiquetes ni fronteres per a aquesta jove formació
que comença fent-se sentir.
I, entre les tendències que ja fa
temps que van arribar als nostres
escenaris per quedar-s’hi, es troba l’actuació del discjòquei Guille
Milkyway. Popular per ser el cantant
de la Casa Azul i per les seves aparicions televisives i radiofòniques, el
DJ farà ballar els que no vulguin que
la nit del pregó s’acabi.

Dani Nel·lo
es va fer molt
popular com
a membre de
Los Rebeldes
La música
feta des del
municipi també serà molt
present
La Principal
de la Bisbal
serà la protagonista del
concert i del
ball tirat

seus temes instrumentals que investiguen, s’emmirallen i recuperen la
veritable essència del rock-and-roll,
el rhythm-and-blues i les melodies
que trasllada a les dècades i els espais gairebé màgics d’on va sortir
una part important de la tradició
musical. Los Mambo Jambo, la formació que lidera Dani Nel·lo, actuaran, a continuació de Blaumut, a la
platja d’Ocata la nit del 25 de juny.
També recuperaran sons i cançons populars –especialment per
a aquells que recorden l’època de
Los Rebeldes i la resta de grups que
causaven furor als vuitanta i als noranta– La Loca Histeria. La formació
ja va ser present a la Festa Major de
2014 i encara molts recorden com la
platja d’Ocata es va omplir de gom
a gom per ballar i gaudir amb els
grans èxits musicals de les darreres
dècades. La Festa Major és un bon
moment perquè ningú no s’avergonyeixi de la música i les lletres que
el van fer ballar i somiar a l’adolescència. La Loca Histeria propagarà la
seva disbauxa el dimarts 28 de juny,
a la platja d’Ocata, a la revetlla de
Sant Pere, després del concert jove
que protagonitza Animal.
Un clàssic que tampoc no faltarà
–per partida doble, com és habitual–
serà l’orquestra Principal de la Bisbal.
El dimecres 29 de juny, festivitat de

Sant Pere, la popular orquestra oferirà, a les 19 h, al pati del Casino el seu
concert, on també hi haurà espai per
a la nostàlgia; i a partir de les 23 h, el
ball tirat, també al Casino del Masnou, per posar en pràctica tots els
passos de ball que hom sap, i també
els que hom inventa al compàs de
la música. A més a més, als Happy
Food Trucks també hi haurà programació musical.
També les formacions locals
Entre les propostes d’un programa
d’actes tan ampli com el d’enguany,
també hi haurà espai per a algunes
formacions musicals locals. La Jove
Orquestra de Cambra del Masnou
(JOCEM) i l’Escola de Música del Masnou (EMUMM) actuaran a les Seixanta escales, un dels indrets que s’ha
revelat amb un especial atractiu per
a aquestes activitats. Serà el dimecres 29 de juny a la tarda. El cor de la
UNESCO, el Cor Scandicus, la coral de
la Gent Gran de Can Malet i la Coral
Xabec també oferiran sengles concerts al llarg de la celebració.
Tot i que no forma part de la Festa Major, el dia 25 de juny, se celebra
a Vilassar de Mar la final de la 12a
edició del Concurs de Música Jove,
amb força representació masnovina:
Fanny (rap), Remolke (rock) i La Tribu
Tabú.

Els membres de l’orquestra La Principal de la Bisbal.

CEDIDA

Sons de sempre
Dani Nel·lo és un intèrpret que encara molts recorden com a membre
de Los Rebeldes. Però, més enllà
d’aquesta etapa en la seva fruitosa
trajectòria, és reconegut com un
dels perfils més originals i inquiets
de la nostra música. Ara, al Masnou
hi haurà la possibilitat de gaudir dels
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Entrevista

Animal. La sorpresa agradable
El músic de Sant Quirze del
Vallès Gerard Muñoz va iniciar la seva trajectòria amb
el grup AlQuadrat, on fusionava ska, rock i reggae.
També va provar una altra
identitat com a cantautor,
sota el nom de Sr. Smizz,
amb el qual penjava les
seves cançons intimistes a
un canal de YouTube. Poc
després, apareixia el seu
èxit Només amb tu, una de
les cançons del seu primer disc com a líder de la
banda Animal, Més enllà de
les paraules. Ara, recorre
bona part de Catalunya
presentant aquest treball,
acompanyat i apadrinat per
formacions com La Pegatina
o Txarango.

Com us prepareu per al concert
al Masnou?
Es tracta només de sentir, la nostra
manera de preparar-nos és estar
oberts a sentir tot el que la gent ens
vulgui donar. Volem que la gent entri
en les històries i formi part d’Animal.
Com definiríeu el que la gent
trobarà al concert?
La gent trobarà lletres sensibles i intimistes acompanyades d’una banda
canyera. Una suma de rock, reggae i
pop acompanyat de bona vibració a
sobre l’escenari.
Es planteja d’una manera
diferent un concert quan és per
a una Festa Major?
Per descomptat, cada concert és un
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“Volem
que la gent
entri en les
històries i
formi part
d’Animal”

món. Quan és una Festa Major has
d’estar molt més eufòric, ja que la
gent està celebrant la festa del seu
poble i tu has d’estar a l’altura de tot
el que això implica. Igualment, nosaltres volem fer el nostre xou i anar una
mica més enllà, sense oblidar que
cada concert és una festa.
Com valoreu la resposta
rebuda del disc Més enllà
de les paraules?
La nostra valoració és totalment positiva. Hem aconseguit que la gent
entri a les lletres i que comenci a
donar valor als arranjaments del disc.
Són històries reals, i creiem que la
gent s’hi pot sentir identificada, així
que quan sentim cantar el públic, per
a nosaltres, és la millor rebuda.

Com viviu aquest moment
de reconeixement?
Vivim el moment i estem encantats
de formar part d’un any com aquest.
Però no ens volem quedar quiets, volem que això sigui només el principi
d’una llarga història.
Com es presenten els concerts
que fareu aquest estiu?
Es presenta un estiu molt canyero,
ple de concerts. Així que ara estem
agafant energies per poder aguantar
tot el que ha de venir. Actualment
estem molt contents de participar
en festivals com el Clownia, el Cruïlla de Cultures, el Canet Rock entre
d’altres... Estem encantats de poder
formar part de moltes festes majors i
festes populars.

CEDIDA

La formació liderada per Gerard Muñoz protagonitza el concert jove

Programa
FMelMasnou2016

NIT DE SANT JOAN

DURANT LA FESTA MAJOR

A partir de les 20.30 h
Jardins de Can Malet

Fins al 30 de juny
Biblioteca Joan Coromines

Dissabte 2 i diumenge 3 de juliol
Carrer de Barcelona i carrer de Roger de Flor

Després de recórrer molts quilòmetres, arriba
la flama. Des del Coll d’Ares fins al Masnou.
Vine a rebre-la!

Obres dels alumnes del Laboratori d’enquadernació
de l’Escola d’Art La Industrial.

Paradetes d’artesania i alimentació. Horari de la fira:
dissabte 2 de juliol, d’11 h a 23 h, i diumenge 3 de
juliol, de 10 h a 21 h.

Arribada de la Flama del Canigó

Ho organitza: comissió de La Flama del Canigó del Masnou

A partir de les 21 h
Esplanada de l’antiga caserna de la guàrdia
civil

Revetlla de Sant Joan –
la Flama del Canigó

Revetlla amb sopar de germanor i ball
amb música enllaunada.
Ho organitza: comissió de La Flama del Canigó del Masnou

Exposició de llibres d’artista

Ho organitzen: Escola d’art La Industrial i Biblioteca Joan Coromines

Del 27 de juny al 3 de juliol
Els Vienesos

Exposició “7,5 milions, construïm
un país”

Immigració a Catalunya i història del barri Maricel.
Ho organitza: Òmnium Cultural

Dimecres 29 i dijous 30 de juny
Local de l’AFEM (baixada al Port, 10-12)

Portes obertes del local d’AFEM

Fira d’Artesania del Masnou
Ho organitza: Fem Fira

Dissabte 2 i diumenge 3 de juliol
Plaça dels Països Catalans

Happy Food Trucks

La ruta de caravanes fa aturada al Masnou amb
motiu de la Festa Major. Horari de la Fira: dissabte
2 de juliol, d’11 h a 3 h, i diumenge 3 de juliol, d’11
h a 23 h.
Ho organitza: Happy Food Trucks

A partir de les 21 h
Pistes esportives de Pau Casals

A partir de les 17 h i fins a les 20 h podràs visitar
el local dels amics del ferrocarril.

Dissabte 2 i diumenge 3 de juliol
Bars i restaurants

Revetlla amb sopar de germanor i ball
amb el conjunt Blau Magnòlia.

Divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3 de juliol
Platja, davant del carrer de Mare de Déu de Núria

Bars i restaurants participen en la Festa Major oferint tapes ben originals relacionades amb el Masnou o amb el lema “Terra, mar i foc”.
Consulta’n totes les propostes a www.elmasnou.cat.

Revetlla del Masnou Alt

Ho organitza: Centre Cultural i de Lleure Luz del Alba

A partir de les 21 h
Bell-Resguard

Revetlla de Sant Joan –
Bell Resguard

Revetlla amb sopar de germanor, música
i ball.
Ho organitza: Associació de Veïns del Bell Resguard

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou (AFEM)

9è torneig BeachTennis Vila del Masnou

Tapes de Festa Major

Dirigit a major de 16 anys, federats i amateurs.
Ho organitza: Guingueta Calima

Les banderoles de la Festa Major es podran adquirir als següents punts: Casa de Cultura
(Oficina de Turisme), Mercat Municipal, Biblioteca Joan Coromines, Els Vienesos, oficines municipals
(Roger de Flor, 23 i Tomàs Vives, 4). Fins a exhaurir-ne existències.
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Programa
DIJOUS
23 DE JUNY
A les 23.30h
Platja d’Ocata

Tropical Alternative
Party Vol. V

Gresca i compromís amb l’en·
torn. Gaudiu amb la Tropical
d’una nit especial!
Ho organitza: MMK

DISSABTE
25 DE JUNY
A partir de les 9 h
Platja del Masnou

IX Torneig Vòlei
Platja Ocata Voley

Ho organitza: Ocata Voley amb la col·
laboració de DISMA

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.elmasnou.cat.
Consulteu les bases.
A partir de les 11 h
Base Nàutica Club Nàutic
El Masnou

Batejos de mar

Hi pot participar tot tipus
de públic: entre els 6 i els 80
anys.
Ho organitza: Club Nàutic el Masnou

A partir de les 17.30 h
Plantada: carrer Mare de Déu
de Núria. Arribada: plaça dels
Països Catalans.
Inici del recorregut a les
18.30 h

XXX Trobada
de gegants

Arriba la trentena edició de
la trobada de gegants. Amb
la participació de diferents
colles del territori, escoles
del municipi i de la colla de
bastoners del Masnou.
Vine i participa!
Consulteu-ne el recorregut.
Ho organitza: Colla de Geganters del
Masnou

De 10 a 20 h
Plaça Llibertat, carrer Barce·
lona i carrer Roger de Flor

A les 20 h
Plaça dels Països Catalans

A les 21 h
Platja d’Ocata

Desfilada de la Terra. Con·
centració a la plaça Ramón
y Cajal.
Desfilada del Mar. Concentra·
ció a la plaça de la República.
Desfilada del Foc. Concentra·
ció a l’Altell de les Bruixes.
Consulteu-ne els recorreguts.
Hi col·laboren: Tabalers de
la Colla de Diables, New
Drummers de l’escola Sagra·
da Família i Els Timbals de la
Marina (Escola Marinada).

Fira de pintors i artistes
d’arreu.
A les 12 h Performance amb
la Jove Orquestra de Cambra
del Masnou.

Gaudiu de l’espectacle versi·
onat dels salerosos!

Mentre espereu els focs, pa·
reu atenció a la llarga tradició
de l’havanera!

A partir de les 21h
Platja d’Ocata

A partir de les 12 h
Plaça de Ramón y Cajal

A les 21 h

Cercaviles dels tres
elements: Terra, Mar
i Foc

Pregó de la Festa
Major

Sopar de germanor tot es·
perant el pregó. A les 22 h,
el pregó escenificarà el fil
conductor de la Festa Major:
Terra, MAR i Foc.
Seguidament, podrem gau·
dir dels concert de Blaumut,
Los Mambo Jambo i Dj Guille
Milkyway.

DIUMENGE
26 DE JUNY
A partir de les 8 h
Sortida: plaça de l’Església

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.
Consulteu-ne el recorregut.
Ho organitza: Associació de Veïns del
Cul d’Ocata – Trabucaires d’Ocata

A les 10 h
Carrer de Sant Rafael

Inauguració del
carrer engalanat

Promoció de beure vi en por·
ró patrocinat pel Celler del
Mar. Esmorzar fins a acabar
les existències patrocinat per
Carnisseria Ventura.
Ho organitza: Associació de Veïns del
Carrer de Sant Rafael

De 10 a 14 h
Plaça de Ramón y Cajal

Campanya de
donació de sang

Apropeu-vos-hi i col·laboreu-hi!

Ho organitza: Banc de Sang i Teixits
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IV Diumenge d’Art

Ho organitza: Grupd’art.cat

A partir de les 11 h
Parc de Caramar

Festival del tren

Circulació de trens elèctrics i
de vapor.

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del
Masnou (AFEM)

Concurs de Paelles

Veniu i participeu-hi, les mi·
llors paelles de la Festa Major
us estan esperant!
Consulteu-ne les bases.

Ho organitza: Centre Cultural i de Lleu·
re Luz del Alba

A partir de les 17 h
Platja d’Ocata

Taller de bombolles
de sabó gegants

Podreu gaudir d’un univers
de bombolles: divertiu-vos i
apreneu! Activitat perquè els
més petits puguin combatre
la calor passant una bona
estona.
A les 18.30h
Platja d’Ocata

Espectacle
musicoaquàtic
Bassal Rock,
d’Ambäukatunàbia

Combateu la calor de la ma·
nera més divertida: balleu,
refresqueu-vos i mulleu-vos
amb l’aigua de colors del
Bassal Rock! No oblideu el
banyador!
A les 17.30 h
Plaça de Miquel Martí i Pol

Juguem al
Carcassonne
gegant

Es podran jugar diverses
partides del Carcassone ge·
gant, són obertes a tothom
(majors de 14 anys). El dia de
l’activitat s’explicarà com s’hi
juga: també podeu consultar
les regles per Internet. Us hi
esperem!
Ho organitza: J de Jocs

Els salerosos
de Can Mandri

Ho organitza: Casal d’avis de Can Mandri

DILLUNS
27 DE JUNY
A les 19 h
Carrer de Sant Rafael

Concert amb
Suspicious Band

Veniu a ballar al carrer de
Sant Rafael!
Ho organitza: Associació de Veïns
del Carrer Sant Rafael

A les 19.15 h
Els Vienesos

Inauguració
de l’exposició “7,5
milions, construïm
un país” i mostra
gastronòmica
Ho organitza: Òmnium Cultural

A les 19.30 h
Sortida de la plaça de l’Església

Passeig literari pel
Masnou
Conduït per Marta Roig.

Ho organitza: Biblioteca Joan Coro·
mines

A les 22 h
Plaça d’Ocata

Sardanes

Ballada de sardanes amb la
Cobla Punt Cat del Masnou.
Ho organitza: Agrupació Sardanista
el Masnou

DIMARTS
28 DE JUNY
A les 11 h
Carrer de Sant Rafael

Partida de bitlles
catalanes

Per a no professionals,
amb premis. Patrocinat per
Carnisseria Ventura i Hostal
d’Ocata.

Ho organitza: Associació de Veïns del
Carrer de Sant Rafael

A les 18 h
Plaça d’Ocata

Recreació de la llotja
de peix de Montgat

Enguany ja és la sisena edició
en què, per la Festa Major,
els pescadors del Masnou de
la Confraria Verge del Carme
ens porten la subhasta de
peix fresc de Montgat a la
plaça d’Ocata.

Havaneres amb
el grup Els Cremats

A les 21.30 h
Sortida de Ca n’Humet

Correfoc
infantil-juvenil

És hora de passar-ho bé i
deixar-se endur per la festa
del foc!
Consulteu-ne el recorregut.
A partir de les 23 h
Platja d’Ocata

Revetlla de Festa
Major de Sant Pere
A les 23 h, castell
de focs d’artifici,
a càrrec de
Pirotècnia Igual

Aquest any, mireu bé el
campanar de la parròquia de
Sant Pere, pot haver-hi algu·
na sorpresa.
Seguidament podrem gaudir
del concert jove d’Animal i
del ball de revetlla i versions
amb La Loca Histeria.

DIMECRES
29 DE JUNY
A partir de les 9 h
Plaça d’Ocata

Campionat Open de
Dòmino per parelles

Classificació pel sistema suís. Hi
haurà premis per als guanya·
dors. Consulteu-ne les bases.
Ho organitza: Associació de Dòmino
per Parelles el Masnou

A les 10 h
Carrer de Sant Rafael

Festa infantil

Jocs manuals, entreteniment
i maquillatge.
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
Plaça de l’Església

Pa amb vi i sucre

Us esperem al tradicional
vermut de la Festa Major.

Ho organitza: Associació de Veïns del
Barri Antic

A partir de les 18 h
Av. Joan XXIII
(“les 60 escales”)

Concert de l’Escola
Municipal de Música
del Masnou i de la
Jove Orquestra de
Cambra del Masnou

Un escenari únic i uns acompanyants ideals. Gaudiu de la
música en aquest dia festiu!
Ho organitza: l’EMUMM i JOCEM

A les 18.30 h
Carrer de Pere Grau

Xocolatada i música
El gust i la oïda es preparen
per a una activitat que ens
farà passar una bona tarda.
Ho organitza: Pastisseria Miquel

A les 19 h
Casino del Masnou

Concert amb La
Principal de la Bisbal
A les 23 h
Casino del Masnou

Ball tirat amb La
Principal de la Bisbal

DIJOUS
30 DE JUNY
A les 19 h
Jardins de Can Malet

Havaneres, gospel
i Cor UNESCO

Actuacions de la Coral Infantil UNESCO el Masnou, Cor
Gospel de la parròquia del
Masnou i cantada d’havaneres a càrrec de la Coral de
Gent Gran de Can Malet.
Ho organitza: Casal de la Gent Gran
Can Malet

DIVENDRES
1 DE JULIOL
A les 10 h
Platja, davant del carrer
de Mare de Deu de Núria
(També durant els dies 2 i 3)

9è torneig Beach
Tennis Vila del Masnou
Dirigit a major de 16 anys,
federats i amateurs.

A partir de les 19.30 h
Plaça dels Països Catalans

Actuació musical
dels Marxosos
d’Ocata

Veniu a veure l’espectacle i la
marxa d’aquestes actuacions
musicals!
Ho organitza: Casal de la Gent Gran
d’Ocata

A les 20 h
Plaça de l’Església

Sopar de germanor

Aquells sopars esperats: els
que ens uneixen durant la
Festa Major!

Ho organitza: Associació de Veïns del
Barri Antic

A les 21.30 h
Jardins de Can Malet

Sopar popular de pirates i música en viu

Les capitanes fan un sopar
popular de pirates! Capitanes
i pirates: a gaudir del sopar i
de la música!
Ho organitza: Capitanes del Masnou i
Vins i Divins

DISSABTE
2 DE JULIOL
A partir de les 9 h
Complex Esportiu Municipal

XVII Torneig
Interdinàmic Sènior
Ho organitza: A.E.F.S. Masnou Interdinamic

A les 10 h
Can Malet

Botifarrada popular amb
concerts i espectacles infantils.

Seguim gaudint de la Festa
Major: fem clara la nit, que el
foc ens marqui el camí!
Consulteu-ne el recorregut.

I, ara, toca remullar-se i ballar
a la festa de l’escuma!

BotifAnklada

Ho organitza: Ankla Crew

A les 18 h
Plaça de Roger de Flor

Taller de
maquillatge infantil

Juguem avis i néts

Activitat de jocs tradicionals
al carrer, per als més grans i
per als més petits!
Ho organitza: Associació de Veïns del
Carrer de Sant Rafael i Lleureka

Us hi esperem!

Maqueta gegant
del Trenet

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del
Masnou (AFEM)

A les 12h
Plaça de Roger de Flor

Taller infantil:
Fem gorres

DIUMENGE
3 DE JULIOL

Passa-ho bé i refrescat amb
aquesta activitat pensada
per als més petits!
(edat màxima 6 anys).

Res millor que començar el
darrer dia de les festes amb
aquesta tradicional despertada: per als més matiners o
per als qui han aguantat desperts fins al darrer moment.

Danses ucraïneses

Danses interpretades per un
grup de ballarins ucraïnesos.
Ho organitza: Associació Veïnal del
Cul d’Ocata

A les 19 h
Plaça de l’Església

Joc de pistes
El gran joc del Masnou, Terra de Mar

Un repte amb pistes escampades per tota la població,
enigmes i proves esbojarrades que haureu de fer amb
un telèfon i un compte d’Instagram. Per a més informació
i inscripcions: Museu Municipal de Nàutica del Masnou
(93 557 18 30, museu.nautica@elmasnou.cat). Oficina
de Turisme (93 557 18 34,
turisme@elmasnou.cat).

Concurs de truites i
pastissos Casolans

Ho organitza: La Colla de l’Hort i
Fem Fira

A les 20 h
Parc del Llac

Concert Cor infantil
UNESCO, Banda de
Jazz Old Cats i Cor
Scandicus

Ho organitza: Associació de Veïns del
Bell-Resguard i Cor Scandicus.

A partir de les 21 h
Plaça dels Països Catalans

Concert i música
punxada
Actuació a determinar.

Ho organitza: Happy Food Trucks

Ho organitza: Colla de Diables del
Masnou

Piscines infantils
i jocs d’aigua

A les 18 h
Plaça dels Països Catalans

Ho organitza: Fem Fira

Festa de l’escuma

A les 12.15 h
Plaça de la Llibertat

A partir de les 7 h

Ho organitza: Club d’Escacs El Masnou

A les 11 h
Carrer de Sant Rafael

Correfoc gran

Els infants podreu gaudir
d’aquest taller de maquillatge.

Ja ha arribat el tradicional
concurs de truites i pastissos
casolans. Consulteu-ne les
bases.

Activitat oberta a qualsevol
infant menor de 16 anys que
tingui coneixements del joc
dels escacs.

A les 11 h
Carrer de Sant Rafael

Ho organitza: Associació de Veïns del
Carrer de Sant Rafael

A les 12 h
Plaça Marcel·lina de Monteys

Torneig infantil
d’escacs

A partir de les 11.15 h
Plaça de la Llibertat

Joc tradicional amb les bitlles
guarnides i llaminadures per
a tots els participants.

A les 23 h
Sortida de la plaça de l’Església

A les 19.30 h
Fira d’artesania (carrer de
Roger de Flor)

Ho organitza: Guingueta Calima

Partida de bitlles
catalanes per
a infants

A partir de les 12.15 h
Pistes esportives Pau Casals

Tradicional
despertada pels
carrers de la vila

Ho organitza: Fem Fira

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

A les 18h
Plaça de la Llibertat

Gimcana i actuació
infantil ‘Ha vingut
la pallassa Pepita’

(Gimcana: grups familiars, cal
apuntar-s’hi durant la fira)
Ho organitza: Fem Fira

A partir de les 8 h
Platja, davant del carrer de la
Mare de Déu de Núria

A partir de les 19 h
Plaça dels Països Catalans

4t Torneig Fútbol
Platja Arenas
Publicitat

Swing de Festa

A partir de les 9 h
Port del Masnou – Escola
de Vela

Ho organitza: Ple de Swing I i Happy
Food Trucks

Ho organitza: NEM, Natació el Masnou

Cloenda de l’exposició
“7,5 milions,
construïm un país”

Ballada oberta a tothom
amb música punxada, classes de jazz-steps i concert
d’un grup de swing.

Ho organitza: Guingueta Calima

Travessa del Port
A les 09.30 h
Can Malet

Torneig de partides
ràpides d’escacs

A les 19.15 h
Els Vienesos

Lectura de poemes per
parelles.

Ho organitza: Òmnium Cultural

Hi pot participar qualsevol
persona amb coneixement
d’escacs.

Ho organitza: Club d’Escacs el Masnou

A partir de les 10h
Complex Esportiu Municipal

Memorial bàsquet
veterans “Esteve &
Josepo”

A les 20h
Parròquia de Sant Pere

Concert de la Coral
Xabec de Gent
del Masnou

Viu el darrer vespre de la Festa Major amb la Coral Xabec.
Ho organitza: Coral Xabec de Gent
del Masnou

Una vegada més, retem
homenatge aquests dos històrics del bàsquet: l’Esteve i
en Josepo.

A les 21 h
Plaça de Roger de Flor

Sorteig de les
paneres de la fira

Ho organitza: Club Bàsquet Veterans
el Masnou

Ho organitza: Fem Fira

A les 11.30 h
Plaça de Miquel Martí i Pol –
plaça Marcel·lina Monteys

Cercavila de comiat
de la nimfa de l’Aigua
Ens acompanyeu a acomiadar la nimfa de l’Aigua, poden haver-hi moltes sorpreses. Porteu pistoles d’aigua.

Ho organitza: Colla de Diables del Masnou

Ho organitza: Fem Fira
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VINE I TASTA
L’HAMBURGUESA
DEL MASNOU
BONA FESTA MAJOR A TOTS!!!

BONA
FESTA MAJOR!

Carnisseria Cal Tete. C/ Almeria, 35 - El Masnou. Tel. 93 555 94 19

Acadèmia
Perelló
Estiu 2016

CURS ESTUDI DIRIGIT ESO i BATXILLERAT
• Objectiu: aprovar al setembre
• Del 4 al 29 de juliol i/o del 16 al 31 d’agost
• De dilluns a divendres de 9 a 11 i/o d’11 a 13 h
CURS ESTUDI DIRIGIT SELECTIVITAT SETEMBRE
• Del 4 al 29 de juliol
• De dimarts a dijous de 16.30 a 18.30 h
CURS INTENSIU SELECTIVITAT SETEMBRE
• Del 22 d’agost al 2 de setembre
• De dilluns a divendres entre 15.30 i 20.30 h

C/ Sant Felip, 115
08320 El Masnou
93 555 03 07 / 646 792 868

CURSOS PREPARATORIS DE MATEMÀTIQUES
• Formació avançada per a la Universitat

www.academiaperello.com

CLASSES PARTICULARS DE TOTES LES MATÈRIES

Especialitats mèdiques afiliades
a les principals mútues

US DESITJA UNA
BONA FESTA MAJOR!

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

Oftalmologia: Dr. Joaquín Mauricio

•

Osteopatia: Sr. Juli Bustos

•

Ginecologia: Dr. Vicenç Díaz de Brito,
Dra Gisela Palomar i Dr. Cristian Rios

•

Cirurgia general i de l’aparell digestiu:
Dr. Jordi Comajuncosas

•

Psiquiatria: Dra. Gloria Cruceta

•

Podologia: Sra. Marta Gómez

•

Medicina general / Geriatria:
Dr. José Mª Cuartero

•

Anàlisis clíniques: Laboratori Echevarne

•

Reeducacions psicopedagògiques:
Sres. Núria Estragués i Anna Mauricio

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

Recomanacions

Mesures de protecció

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.

RAMON BOADELLA

•
•
•
•

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

AJUNTAMENT

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.
• Eviteu els passos soterranis poc ventilats i eviteu coincidir-hi amb el pas del correfoc pel risc que pot ocasionar la presència de fum i la concentració de persones.
• Eviteu posar-vos sota el material pirotècnic que trobeu a la via pública quan sigui encès al pas del correfoc.
• 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 participar 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 mesures de seguretat i recomanacions per als actes de foc serà responsabilitat de cada participant.
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Normes de concursos i campionats
Normes de la Baixada d’Andròmines
Dissabte 25 de juny
A partir de les 11 h
Pistes esportives de Pau Casals
La Baixada d’Andròmines de la Festa Major
de Sant Pere 2016 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.

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 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 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
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

• No s’han de fer maniobres que puguin posar en perill la seguretat dels altres participants ni la del públic.
Recorregut
El recorregut discorrerà per l’avinguda de
Pau Casals fins a la plaça d’Espanya. En tot el
recorregut hi haurà proteccions a les zones
conflictives.
Premis
A l’andròmina més engalanada.
A l’andròmina més original.
A l’andròmina més sorollosa.

Requisits durant la cursa
• Els participants s’han de presentar als boxs
habilitats a les pistes esportives de Pau Casals a partir de les 10.30 hores del dissabte
25 de juny per verificar les inscripcions, recollir els dorsals i les acreditacions.
• 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.

Inscripcions
Regidoria de Joventut: carrer Roger de Flor, 23
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Informació:
Telèfon 93 557 18 75 i 93 557 18 46
joventut@elmasnou.cat
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
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 eximeixen 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.

@cellerdelmar
cellerdelmar

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
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BONA FESTA MAJOR!
Vine i tasta la nostra varietat d’arrossos

Concurs de truites
i pastissos casolans

Concurs
de Paelles

Dissabte 2 de juliol
A partir de les 19.30 h / Fira
d’Artesania (plaça de Roger
de Flor)

Diumenge
26 de juny
A partir de
les 12 h /
Plaça de Ramón
y Cajal

1. La participació és oberta a tothom, a excepció dels professionals.
2. Temàtica de la decoració: terra,
mar i foc.
3. Les truites i els pastissos s’han
de portar fets a la plaça de Roger de Flor, el mateix dissabte 2
de juliol, de 19.30 a 20 h.
4. Si hi ha elements decoratius,
aquests hauran de ser comestibles.
5. El jurat emetrà el veredicte, que
serà inapel·lable, a les 20.30 h.
6. 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.
7. La inscripció s’ha de fer 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

TOT PRODUCTES
ECOLÒGICS

Normes
del Campionat
Open de Dòmino
per parelles
Dimecres 29 de juny
A partir de les 9 del matí /
Plaça d’Ocata

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. Es pot cuinar amb llenya o fogonet.
2. Inscripcions a l’Espai Social Luz del Alba (Pistes esportives Pau
Casals), de dilluns a divendres, de 17 a 22 h. També al telèfon
600 800 148 fins al 25 de juny (inclòs).
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. Els participants
hauran de dur els fogons o 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.
6. Mentre es cogui l’arròs, el jurat supervisarà el treball dels competidors.
7. El jurat s’ha de reunir 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, 2n i 3r premi
- A la millor presentació: 1r, 2n i 3r premi
- Diploma per a tots els participants
9. En finalitzar l’activitat cada participant haurà de recollir els estris
que hagi utilitzat.
10. El fet de concursar implica l’acceptació d’aquestes bases.
Ho organitza: Centre Cultural i de Lleure Luz del Alba

Inscripcions: Per parelles fins al
22 de juny a qualsevol dels tres
casals de la gent gran. 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 Sistema Suís. Partides: 3 al llarg
del matí, de 9 a 13 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 campionat per causes
de força major.
Ho organitza: Associació
de Dòmino per parelles
el Masnou

ELABORACIÓ
PRÒPIA

US DESITGEM
UNA BONA
FESTA MAJOR
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

SERVEI A
DOMICILI

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.

MERCAT MUNICIPAL. Parades 27 i 28
Tel. 93 540 74 99 - ecofruitmasnou@gmail.com
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Últims dies de la Festa Major

Els Happy Food Trucks s’instal·len als jardins dels Països
Catalans per posar el punt final a la Festa Major
24
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AJUNTAMENT

Un cap de setmana
amb el correfoc gran
i molts actes per als
infants

E

l segon cap de setmana de
Festa Major té una programació en la qual els infants
podran trobar diversos actes especialment pensats per a ells,
com la partida de bitlles catalanes
del divendres 1 de juliol, al carrer
de Sant Rafael. També tenen altres
propostes per al dissabte 2 de juliol:
el torneig infantil d’escacs, la sessió
de jocs tradicionals al carrer perquè
avis i néts juguin plegats, la maqueta gegant del trenet de cinc polzades o els tallers infantils de la Fira
d’Artesania. Fins i tot, l’associació
Ankla Crew enguany proposa una
jornada familiar, amb botifarrada
popular amb concerts i espectacles
infantils. El diumenge 3 de juliol, al
matí, la Colla de Diables ha organitzat una cercavila per acomiadar la
nimfa coronada d’aquest l’any, la de
l’aigua, la qual cosa no significa que
s’acabi l’element líquid. Cal portar
pistola d’aigua. També hi haurà
festa de l’escuma, piscines infantils
i una gimcana on, segurament, l’aigua també serà molt present.

La Colla de
Diables farà
una cercavila
per acomiadar
a la nimfa de
l’aigua
Els Happy
Food Trucks
s’instal·laran
als jardins
dels Països
Catalans

El jovent també trobarà les seves
propostes, com el Gran joc del
Masnou. Terra de mar, el joc de
pistes que farà descobrir secrets
interessants als racons de la vila, el
diumenge 3 de juliol.
Una Festa Major no ho seria si
no hi hagués propostes per a totes
les edats. Els Marxosos d’Ocata, el
divendres 1 de juliol, demostraran
que això del ritme no té edat, com
les ganes de passar una bona estona. El mateix divendres, també
hi haurà el sopar de germanor del
Barri Antic i el sopar popular de pirates i música en viu, als jardins de
Can Malet.
El dissabte 2 de juliol, el programa també ha previst una sessió de
danses ucraïneses, el concurs de
truites i pastissos casolans, el concert de la coral infantil de la UNESCO, la Banda de Jazz Old Cats i el
Cor Scandicus i actuacions musicals
a l’entorn dels Happy Food Trucks,
als jardins dels Països Catalans. Al
voltant d’aquests camions transportadors de menjar i de diversió, es
desenvoluparan diverses activitats
adreçades al públic jove i familiar.

El correfoc gran, a les 23 h, tornarà
a omplir els carrers de la vila de foc
per poder acomiadar el dissabte i
donar l’entrada al diumenge 3 de
juliol, quan, de bon matí, els grup
de Tabalers de la Colla de Diables i
els Diables del món subterrani faran
la tradicional despertada. Seguiran
les partides ràpides d’escacs, el memorial Esteve & Josepo de veterans
de bàsquet i el concert de la Coral
Xabec a l’església de Sant Pere, fins
arribar al darrer acte de la programació: una ballada de swing als jardins dels Països Catalans, per acomiadar la festa de la millor manera,
gaudint de la música i ballant.
També hi haurà competicions
esportives, com el torneig Interdinàmic Sènior, o les competicions de
beach tennis i de futbol platja.
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Bona Festa Major
Tenim els musclos del Masnou!
Servei a domicili / Productes frescos
Pere Grau, 22 / Navarra, 8 / Sevilla, 15-17 - El Masnou

POL FRUITES I VERDURES
B O N A R E V E T L L A I B O N A F E STA M A J O R

Productes de proximitat (km 0) d’alta qualitat,
fruita de temporada i d’importació,
àmplia gamma de productes asiàtics,
refrescs...
Ens trobaràs a l’avinguda
de Joan XXIII, 38 - El Masnou

Servei a domicili: Tel. 606 603 133

AROA

PERRUQUERIA I ESTÈTICA

BONA FESTA MAJOR!
BONA FESTA MAJOR

Fem tractaments d’estètica i perruqueria.
Queratina i Botox capil·lar.
Làser díode, mesoteràpia, micropigmentació.
C/ Puerto Rico, 12 - 08320 El Masnou - Tel. 93 540 90 72
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Tapes

Bars i restaurants de la vila
s’afegeixen a la celebració
Dotze establiments del municipi posaran a disposició
dels clients, el cap de setmana del 2 i 3 de juliol, una tapa
a preu d’un euro
Amb la intenció de fer més forts
els vincles dels establiments de
gastronomia del municipi amb la
seva clientela, dotze establiments
tornen a oferir la Tapa de Festa Major. El cap de setmana del 2 i 3 de
juliol, els establiments que s’hi han
adherit, posaran a disposició de les
persones que visitin els seus establiments la tapa que han triat per a
l’ocasió al preu d’un euro. Segons va
manifestar la regidora de Promoció
Econòmica, Sívia Folch, és una bona
oportunitat perquè la restauració del
municipi formi part activa d’una cita
tan destacada com és la Festa Major.

El Rebost dels Sentits
Pg. Roman Fabra, 25
Broqueta de formatge i cecina
amb cava flors i violes. Torradeta
amb un dau de formatge manxego
embolcallat amb cecina i acompanyat
d’una copa de cava Flos i Violes brut.
Cerveseria Blended
Prat de la Riba, 21
Cargolins de la nostra mar. Cargol
de mar, bullit amb herbes aromàtiques.
Carpi Pizza
Amadeu I, 22
Mini pizza Carpi. Pizza de mida
mini (100g) d’autèntica massa Don
Carpi. Tres sabors: pernil, 4 formatges
i veneciana (pernil, bacó i formatge).

La Tasca d’Ocata
Sant Bru, 27
Merceta, del mar i la messeta. Torradeta de pa amb tomàquet, anxova de
l’escala, formatge manxego, mitja lluna d’ou dur i oli balsàmic de Mòdena.
La Vendetta
Prat de la Riba, 78
Porció pizza i mini hamburguesa.
Porció pizza d’1 ingredient a escollir;
mini-burger (hamburguesa de vedella, enciam, tomàquet, formatge).
El Petit Canigó
Santiago Rusiñol, 43
Canaló de tonyina. Canaló de
tonyina arrebossat sobre llit de melmelada de tomàquet

Vins i Divins
Barcelona, 3
Tapa Vins i Divins. Tapa marinera
per degustar amb una bona cervesa.
Canyes i Tapes
Joan XXIII, 110
Broqueta de seitó marinat. Sobre
llesca de pa llit d’escabetx i broqueta
de filats de seitó marinat i fregit amb
pebrot escalivat.
Hotel-Restaurant Llar
de Capitans***
Prat de la Riba, 48
Filo de formatge de cabra. Embolcall de pasta filo farcit de formatge de cabra i melmelada de mango
amb reducció de moscatell germinat.

Més que beure
NII- km. 635 Caprabo
Mesbrava. La nostra interpretació del clàssic, defugint de la salsa
brava.
Xarcuteria Coloma
Port de Masnou, 17
Braves Coloma. Patata nova, oli
d’oliva, salsa dimoni i sal de Maldon.
Bar Cal Angel
Puerto Rico, 7
Broqueta freda de pop i olives.
Broqueta freda de pop i olives macerada amb oli d’oliva i pebre vermell.

Selecció de vins, caves, cerveses i
licoreria. Especialitzats en gintònics.
Disposem d’alimentació gurmet,
utensilis per al vi i la cuina
ELS DIES 1 I 2 DE JULIOL, PODRàS DEGUSTAR UN PINXO DE
FORMATGE AMB CECINA ACOMPANYAT D’UNA COPA DE CAVA
FLORS I VIOLES PER NOMÉS 1€. RECORDA: CADA CAP
DE SETMANA DEGUSTACIÓ GRATUÏTA DELS NOSTRES VINS.

FELIÇ
REVETLLA DE
SANT JOAN I MOLT
BONA FESTA
MAJOR!

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

T’agrada
l’esport?
Vine i gaudeix-lo
amb el teu pelut

A Xip Xap tens
tot el necessari
per practicar
Canicross i
Bikejoring
i molts consells.
INFORMA-TE’N!
Perruqueria canina

C/ Navarra, 11, local B · El Masnou · 93 540 88 40 www.xip-xap.cat

xipxapmasnou@hotmail.es · Xip Xap Perruqueria Canina
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Més propostes per aquest estiu

El Fascurt celebra la seva 14a
edició entre el 7 i el 9 de juliol
El Festival arriba a la xifra rècord de 800 curtmetratges rebuts

E

l Festival de curtmetratges
Fascurt, organitzat per l’associació AKONGA, Acción
kon ganas, arriba aquest
estiu a la seva 14a edició i a un rècord
en els treballs rebuts per competir en
les diferents categories, ja que han
arribat a la xifra de 800 curts.
Entre el 7 i el 9 de juliol, a la platja d’Ocata, davant la guingueta La
Canya, cada vespre, a partir de les
22 h, es podrà gaudir de les seccions
oficials de ficció, animació i undercurt. El dissabte 9, abans de l’entrega de premis, es farà una secció fora
de concurs de curts del Masnou i
una selecció especial d’animació
internacional abans de l’entrega de
premis. Un altre dels atractius del
festival és que cada nit hi haurà una
sessió de música amb DJ del Masnou. El dijous 7, actuarà el DJ Erico;
el divendres, Ignacio Arch, i el diumenge, els DJ Boytronic i Domotik.
L’associació AKONGA ha assegurat que “en té moltes ganes” i que
serà una edició molt especial i que
servirà per començar a mirar cap a
l’edició del 2017, quan se celebrarà
el 15è aniversari.

DE
A
CEN

’ES
L
T
R
U
C
S
FA
L
E
D
A
N
CE
S
E
’
L

FASCURT

FASCURT

Dues imatges emblemàtiques del festival.
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Entre el 19 i el 23 de juliol,
el Ple de Riure torna a omplir
els carrers d’animació
El festival, que té el carrer i la platja com a principals escenaris, repassa
la seva evolució al llarg de les vint edicions que s’han celebrat

D

el 19 al 23 de juliol es durà
a terme, a la platja, les places de la vila i l’Espai Escènic Ca n’Humet, el Festival
Internacional de Teatre Còmic Ple
de Riure. Enguany, arriba a una data
molt especial: la 20a edició, i ho celebrarà amb una festa d’aniversari a la
qual, segurament, hi assistirà molta
gent: la gala Ple de Pallassos, que
reunirà els pallassos més destacats
que han passat per alguna de les vint
edicions del festival. Serà a l’Espai
Escènic Ca n’Humet. A més a més,
la banda del festival serà l’Always
Drinking Marxing Band, una de les
bandes que ha deixat més empremta
en les ocasions en què ha vingut.

GERARD POCH

è

Entre la resta de propostes que
inclourà el festival hi ha l’actuació
de la Companyia del Foc, que farà
el tradicional piromusical dedicat
al 20è aniversari, a la platja d’Ocata;
la gala ple de Circ, organitzada pel
col·lectiu d’artistes del Masnou
LACAM, i les actuacions de les
companyies Cia. Vaques Ye Orbayu,
Cia. Las Polis, Cia. Vermut Ni Cap Ni
Peus, 15feet6 (Bèlgica), Cia. Las XL,
Xirriquiteula i Paki Paya.
Per recuperar els moments més
memorables del festival al llarg de
les 20 edicions, s’ha organitzat una
exposició que repassa la història del
Festival.

EL MASNOU VIU JUNY 2016

29

e
Revetlla d
i
Sant Joan
e
r
e
P
Sant

CÒCTELS
Prat de la Riba 70
El Masnou - 08320

Música

Tapes
93 540 22 54
theratpack@gmail.com

The Rat Pack

Eliminación de manchas de la piel con láser
Antes

Después

Medicina Estètica Masnou
Dr. J. Albareda
Dr. Francisco Mora
Raquel Moruno

...sabes que eliminan tatuajes?

...y también eliminan otras manchas

DEPILACIÓN DEFINITIVA
CON LÁSER DE DIODO

C/ Amadeu I, 32B
El Masnou

Tel. 93 540 18 71

...me enteré que también eliminan hongos de las uñas ...también eliminan pequeñas varices o arañas vasculares

Us desitgem una bona Festa Major

Bona Festa Major

Almeria, 31 - Tel. 93 540 34 85 - El Masnou

ODONTOLOGIA I ESTÈTICA INTEGRAL

Dr. Ignacio Sala
ESTÈTICA I IMPLANTS

CLÍNICA AL MASNOU
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Dr. Sergio Fuentes
ORTODÒNCIA I PERIODÒNCIA

Dr. Miguel Contreras
CIRURGIA ORAL I IMPLANTS

CLÍNICA A PREMIÀ DE DALT

Av. Joan XXIII, 110, baixos
08320 El Masnou
(Barcelona)

Les Teixidores, 1, local 20
08338 Premià de Dalt
(Barcelona)

Tel. 93 540 26 25

Tel. 93 751 47 74

Recorreguts
Pl. de
Ramón y Cajal

Pl. de
Pau Casals

CAMP MUNICIPAL
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PORT ESPORTIU

Arribada

Dissabte 25 de juny, a les 21 h
Cercaviles dels tres elements: Terra, Mar i Foc
Desfilada de la Terra: Concentració a la plaça Ramón y Cajal. Recorregut: Pau
Casals, passeig Romà Fabra, pl. Marcel·lina Monteys, Roman Fabra, Lluís Millet,
Bassegoda i Amigó, Roger de Flor, Santa Rosa, Tomàs Vives, Sant Felip i platja
d’Ocata.
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 25 de juny, a partir de les 17.30 h
XXX Trobada de gegants
Recorregut: Verge de Núria, Mestres Villà, Esperança, Roger de Flor, Sant Rafael,
Sant Felip, Capità Mirambell, Manila, plaça dels Països Catalans.
Ho organitza: Colla de Geganters del Masnou

Diumenge 26 de juny, a partir de les 8 h
Matinada a càrrec dels Trabucaires d’Ocata
Recorregut: plaça de l’Església, St. 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 – Trabucaires d’Ocata

Dimarts 28 de juny, a les 21.30 h
Correfoc infantil i juvenil
Recorregut: Ca n’Humet, Fontanills, M. Déu de Montserrat, Mestres Villà,
pl. d’Ocata, Tomàs Vives, Sant Felip, Baixada del port, Passeig Marítim.

Dissabte 2 de juliol, a les 23 h
Correfoc gran
Recorregut: plaça de l’Església, Rector Pineda, Lluís Millet, Romà Fabra, Marcel·lina
de Monteys, Sant Miquel, Roger de Flor, Esperança, Tomàs Vives, Sant Felip, Pintor
Villà, Pere Grau, Mare de Déu de Núria, Sant Bru, Doctor Botey, Capità Mirambell,
Capità Maristany i Noms, Fontanills, Altell de les Bruixes.
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Tots els tractaments
i les últimes tecnologies

Fisioteràpia
Odontologia

· Ortodòncia
· Odontologia conservadora
· Endodòncia
· Periodòncia
· Estètica dental
· Pròtesis dentals
· Implants dentals
· Odontopediatria
· TAC dental

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

(Finançament a 12 mesos
sense interessos)

PROMOCIONS
DE FESTA MAJOR
Blanquejament ambulatori:

120 €

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

Pack de 10 sessions de
fisioteràpia i paga
només 9

NOVETAT

Cita previa per Whatsapp
645 840 247

