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Tornem a viure la Festa Major. Aquest any, sense les restriccions de la pandèmia. 

Una Festa Major llarga en el calendari, ja que Sant Pere cau en dimecres. 

Però també intensa d’activitats. Agraïm la tasca de la Comissió de Festes i la 

participació de les entitats de la vila en l’organització de la nostra Festa Major. 

Recuperem de nou la platja com a escenari d’activitats, i un any més tornen la 

fira d’atraccions i el trenet, i la segona edició de l’Escuracassoles, després de l’èxit 

del primer any. També volem commemorar, coincidint amb el dia 28 de juny, el 

Dia de l’Orgull LGTBI. En el programa d’enguany hi veureu marcades les activitats 

que produeixen soroll i aquelles en què s’han pres mesures especials per afavorir 

l’accessibilitat, perquè tothom pugui gaudir de la festa. Aquest any també 

coincideix la Festa Major amb dos aniversaris que podrem compartir tots junts: 

els deu anys de la Colla Bastonera Ple de Cops i els vint-i-cinc anys del Centre 

Ocupacional Can Targa de la Fundació Maresme. 

Però abans, i un any més, la Flama del Canigó arribarà al nostre municipi, símbol 

de la unitat de la llengua que es parla arreu dels Països Catalans, i serà el tret de 

sortida de les revetlles de Sant Joan. I, després de la Festa Major, arribaran els 

vint anys del Fascurt i els vint-i-cinc del Ple de Riure. Un mes de juliol complet per 

gaudir de l’estiu i la festa al Masnou.

Us desitjo una bona Festa Major. Gaudim de la recuperació de la normalitat, després 

de dos anys difícils, amb festa i convivència entre tots els masnovins i masnovines. 
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REVETLLA DE SANT JOAN

20 h 
Jardins de Cal Ros 
de les Cabres

Revetlla de Sant Joan al Casal 
d’Ocata
Ho organitza: Casal dels Avis 
d’Ocata.

20 h 
Carrer de Tomàs Vives
 Arribada de la Flama 
del Canigó

Com cada any, a les 20 h, 
aproximadament, arribaran 
els corredors i corredores que 
porten la Flama des del Canigó. 
Rebuda de la Flama a càrrec 
de la Colla Bastonera Ple de 
Cops. Després, cercavila amb la 
Colla de Diables pels carrers de 
Tomàs Vives, Sant Rafael i Roger 
de Flor, fins a la plaça Nova 
de les Dones del Tèxtil, on els 

rebrà la batucada dels Atabalats 
del Masnou. Allà, hi haurà 
parlaments i una petita actuació 
del cantautor Narcís Perich. Com 
arreu dels Països Catalans, la 
Flama del Canigó encendrà les 
fogueres del municipi. N’hi haurà 
una a l’esplanada del carrer de 
Montevideo (al costat del pavelló 
d’esports) i una altra al Masnou Alt. 
Ho organitzen: Assemblea 
Nacional Catalana, Òmnium 
Cultural i Ajuntament  
del Masnou.

20 h 
Plaça de Ramón y 
Cajal
 Revetlla de  
Sant Joan i foguera  
al Masnou Alt

Una festa tradicional i familiar 
en què veïns i veïnes del barri 

surten al carrer a sopar en 
comunitat.
Ho organitza: Associació de 
Veïns i Veïnes del Masnou Alt.

20 h 
Parc del Llac
 Revetlla de Sant Joan 
al parc del Llac 

Sopar popular i revetlla amb 
música i ball.
Ho organitza: Associació de 
Veïns del Bellresguard.

22 h 
Parc de Vallmora
Revetlla de Sant Joan
Sopar i concert amb 
el cantautor Narcís 
Perich.

Ho organitzen: Assemblea 
Nacional Catalana i Òmnium 
Cultural.

SANT JOAN 2022. PROGRAMA

Activitats amb soroll
Activitats accessibles per a 
persones amb mobilitat reduïda 

La nit del foc encendrà la metxa de la Festa 
Major de Sant Pere
La plaça Nova de les Dones del Tèxtil acollirà l’acte de rebuda de la Flama del Canigó

El Masnou ho té tot a punt 
per celebrar com cal la 
revetlla de Sant Joan, la 

nit del 23 al 24 de juny, després 
de dos anys en què la pandèmia 
va aigualir aquesta festa, una 
de les més esperades arreu de 
Catalunya. Enguany, la revetlla 
de Sant Joan no sols obrirà el 
teló de l’estiu, sinó que també 
farà de pròleg de la Festa Major 
de Sant Pere, que començarà el 
dissabte 25 de juny.

La nit del 23 de juny hi haurà 
diverses revetlles en diferents 
barris del Masnou, organitzades 
per entitats culturals i veïnals. 
Als jardins de Can Malet hi 
haurà la que començarà més 
d’hora, a les sis de la tarda. La 
colla bastonera Ple de Cops farà, 

ben a prop, al carrer de Tomàs 
Vives, la primera rebuda de la 
Flama del Canigó, que portaran 
un grup de corredors i corredores 
voluntaris. Des de Can Malet, la 
flama es dirigirà, escortada per 
la Colla de Diables, cap a la plaça 
Nova de les Dones del Tèxtil. Allà 
la rebrà la batucada dels Atabalats 
del Masnou, just abans que es 
pronunciïn els parlaments. També 
s’hi podrà escoltar una breu 
actuació del cantautor Narcís 
Perich. Després, la flama servirà 
per encendre les fogueres que 
hi ha previstes al Masnou Alt i al 
carrer de Montevideo.

Entre els sorolls dels petards i 
l’olor de pólvora, s’encetaran 
diversos sopars i revetlles, 
escampats pel municipi. Narcís 

Perich oferirà un segon concert, 
més extens, a la revetlla que 
tindrà lloc al parc de Vallmora. 
La plaça de Ramón y Cajal 
n’acollirà una altra, així com el 
Casal de Gent Gran d’Ocata i el 
parc del Llac del Bellresguard. 

La festa presumiblement 
més jove serà als jardins de 
la Nimfa, on tindrà lloc la 
Tropical Alternative Party, fins 
ben entrada la matinada, amb 
música en directe, espectacles, 
servei de bar i food trucks. 

   Una de les fogueres del 2019. RAMON BOADELLA

NIT DE SANT JOAN
18 h 
Jardins de Can Malet
 Revetlla de Sant Joan 
a Can Malet
 Ho organitza:  
Casal de Gent Gran  
de Can Malet

19 h 
Jardins de la Nimfa
 Tropical Alternative 
Party

10è aniversari de la Primera 
Tropical Alternative Party. Nit 
de música en directe, dansa, 
espectacles, barra i food trucks.
Ho organitza: Mural Jam
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CONCERT I MÉS ACTES

Després del pregó, a les 
23.30 h, començarà el 
concert de Roba Estesa al 
mateix escenari de la platja 
d’Ocata (vegeu la pàg. 7). 
Anirà seguit de la sessió 
que oferirà DJ Badabronx. 
Ara bé, cal precisar que el 
primer dia de la Festa Major 
s’encetarà molt més d’hora, 
de bon matí, amb actes 
organitzats per l’Ajuntament 
i diverses entitats. Es pot 
consultar el programa 
complet de la Festa Major 
a les pàgines 19, 20, 21, 23 i 
25 d’aquesta revista. 

  DJ Badabronx farà ballar en la 
primera matinada. CEDIDA

DISSABTE 25

Festa inclusiva per celebrar el 25è aniversari 
de Can Targa
Tothom pot anar-hi i passar-s’ho en gran amb els usuaris i usuàries del Centre 
Ocupacional, les seves famílies i amistats

La plaça dels Països Catalans acollirà el 25 
de juny la Festa Inclusiva del Masnou, 
que servirà alhora per celebrar el 25è 

aniversari del Centre Ocupacional Can Targa, 
de la Fundació Maresme. Tothom hi està 
convidat. El bon ambient i la diversió hi estan 
més que garantits!

 PROGRAMACIÓ 
18 h – Màgic Targa
19 h – Actuació de dansa inclusiva 
Aula de Teatre de Mataró + Ball “Jo soc com tu”

20 h – Mostra musical
Alumnat de l’Escola Municipal de Música del 
Masnou (EMUMM)
20.45 h – Supersorteig
21.30 h – Sopar popular i 
actuació de Naia, amb Francesc Garcia 
a la guitarra
22.45 h – Mag Pampa
00.15 h – Concert de l’Orkestra Kanalla 
Versions de cançons des dels anys 
setanta del segle XX fins a principis 
del segle XXI. 

L’encanteri de les nimfes invocarà 
l’alegria i la diversió
Les fades que representen la terra, el mar i el foc protagonitzaran de nou el pregó 
màgic que donarà el tret de sortida simbòlic a la Festa Major

Diu la llegenda que la 
nit més curta de l’any 
s’apleguen a Cal Ros 

de les Cabres tres àmfores 
màgiques que contenen 
l’essència de la terra, el mar i 
el foc. En combinar aquests 
elements i fer-los bullir, 
apareixen les tres nimfes 
que els representen. Són les 
encarregades, un cop l’any, de 
contagiar l’alegria, la diversió 

i les ganes de passar-s’ho bé 
entre totes les persones que 
es trobin al Masnou els dies de 
Festa Major.

Aquestes fades es deixaran 
veure al pregó (25 de juny, a 
les 22.30 h, a la platja d’Ocata) 
i regalaran un espectacle de 
música i dansa que promet 
enlluernar el públic. És possible 
que enguany, a més, les nimfes 

demanin auxili i el compromís 
de tothom per revertir la 
relació tòxica de la humanitat 
amb el medi ambient. I és 
que no es pot garantir que 
puguin reaparèixer en el futur 
si es continuen degradant els 
elements bàsics de la vida.

La direcció artística del pregó és 
obra de Bibiana Morales i Víctor 
Sancho. Abans que les nimfes 
arribin a l’escenari, els Atabalats 
seran a la platja des de les 21.30 h 
per amenitzar l’espera. A aquella 
hora ja estaran en marxa les tres 
cercaviles que duran cadascuna 
de les nimfes fins a la platja 
d’Ocata. Totes començaran a les 
21 h. La desfilada de la nimfa de 
la Terra s’iniciarà a les pistes de 
Pau Casals. La del Mar, a la plaça 
de la República. La del Foc, als 
jardins dels Països Catalans. 
Tothom pot afegir-se a aquestes 
cercaviles. Se’n poden consultar 
els recorreguts a les pàgines 26 
i 27. 

  Les nimfes van reaparèixer el 2021, amb la mitigació de la pandèmia. 
RAMON BOADELLA

EL MASNOU VIU    JUNY 20226



ENTREVISTA

És molt significatiu que 
compartiu la vostra música 
i el vostre missatge amb les 
persones sordes.
Ho fem des de la visibilització 
de la llengua de signes, perquè, 
a fi de comptes, el circuit 
musical en què ens movem és 
poc inclusiu en aquest aspecte. 
De tota manera, és difícil arribar 
a la comunitat sorda. L’Eiden, un 
dels intèrprets, és fill de pares 
sords. Estem treballant amb ell 
aquest aspecte, per tal d’arribar 
a la comunitat sorda i veure 
quins vincles podem establir-
hi. Volem aprendre a còpia de 
compartir espais amb aquestes 
persones, perquè, al final, 
aconseguir que un concert sigui 
accessible va més enllà de fer 
pujar un intèrpret de signes a 
l’escenari.

És evident la vostra 
militància en la 
transformació social, 
incloent-hi el feminisme. 
La música és el vehicle 
per difondre aquests 
missatges? 
El discurs polític ens ha 
acompanyat sempre, des 
del naixement del grup. Bé 

és cert que hi ha hagut una 
evolució. Al principi, el nostre 
discurs feminista estava 
centrat en la recuperació 
de la veu de la dona, una 
mena de tradifeminisme, o de 
primer nivell de feminisme, 
en el sentit d’acabar amb la 
dicotomia que la dona estigui 
limitada a l’espai privat i l’home 
ocupi l’espai públic. L’objectiu 
bàsic era trencar amb això, 
fer-nos visibles i ocupar espais 
públics. Ser a dalt de l’escenari 
ens ha fet adonar de qui som 
les que hi pugem i qui no hi 
és, quines altres dissidències 
no estan tocant al nostre 
costat. Al final, som un grup 
bastant homogeni. Som dones 
blanques de la mateixa edat, 
de classe mitjana, cap de 
nosaltres no està racialitzada, 
no hi ha cap discapacitada... 
Volem fer un discurs que 
intenti abraçar tot això, molt 
més transfeminista, també 
pel que fa a les identitats 
de gènere, les sexualitats 
diverses... Ens volem situar 
al costat d’altres lluites, amb 
germanor, sent conscients  
dels privilegis que nosaltres 
també tenim.

Passem al concert. Què hi 
trobarà la gent que hi vagi?
El concert mantindrà l’equilibri 
entre els clàssics de Roba Estesa 
i les estrenes del nou disc. Tot 
això, acompanyat d’una posada 
en escena nova. És un bolo per 
viure’l des de molts sentits. L’hem 
treballat molt per aconseguir una 
cosa molt potent. Els concerts 
ens connecten amb el públic, 
són l’espai de trobada que 
tenim amb la gent. Però també 
ens connecten amb nosaltres 
mateixes, entre les companyes 
del grup. Són catàrtics per a 
tothom.

Vau publicar el nou disc, Rosa 
permanent, la tardor passada. 
Deveu tenir moltes ganes de 
tocar-lo davant el públic.
Sí, ens fa molta il·lusió. Volem 
portar-lo de gira a tope, aquest 
estiu i el que ve, si podem. Per 
a nosaltres, gran part del sentit 
que té fer un disc és preparar-
ne el directe. Per sort, als Països 
Catalans hi ha un molt bon 
circuit de festes majors. Per 
molt guai que sigui tocar en 
un festival, no es pot comparar 
amb el que vivim a les festes 
majors. 

Què hi ha de nou a Rosa 
permanent?
Amb els temes del nou disc 
hem fet un gir cap al pop i cap 
a l’electrònica, des del mateix 
naixement de les cançons. 
Hem jugat i experimentant 
molt, produint-les. Creiem 
que això es nota molt, que no 
hem fet una cançó i després 
hi hem posat electrònica, sinó 
que fem ús dels instruments 
acústics com a part de la 
base electrònica. Segueixen 
sent-hi, només que hem 
experimentat de quina 
manera poden tenir un paper 
en l’imaginari de l’electrònica. 

Tenim referents en l’àmbit 
europeu que fan això, com 
Stromae, i volíem agafar la 
part folk i transformar-la, fer 
que els instruments folk o 
acústics fossin partícips del 
món de l’electrònica. No hem 
abandonat el folk, sinó  
que el recuperem des d’un 
altre lloc.  

“Els concerts ens connecten amb el públic i 
amb les companyes. Són catàrtics per a tothom”

Roba Estesa oferirà el primer gran concert de la Festa Major el 
dissabte 25, a les 23.30 h, a la platja d’Ocata. Bé es pot esperar que 
aquest grup d’amigues regali un dels moments apoteòsics de la festa 
grossa, amb les seves melodies alegres, ballables, festives i nascudes 
des d’una concepció feminista de la música.

“Portem deu anys picant pedra i encara avui, en segons quin ambient, 
ens titllen de banda emergent”, diu amb humor Clàudia García-Albea 
(violí). Parlem amb ella i amb Laia Casanellas (guitarres). En aquesta 
entrevista combinem les respostes de totes dues. Tant la Clàudia com 
la Laia són professores de l’Escola Municipal de Música del Masnou 
(EMUMM). “Formem part d’un grup de música professional, però no 
dona prou per poder viure només de Roba Estesa”, aclareix la Clàudia. 
A més d’elles dues, Roba Estesa està formada per Anna Sardà (baix), 
Gemma Polo (veu), Lídia Rodríguez (teclats), Helena Bantulà (guitarra 
elèctrica), Xerach Peñate (bateria), i Sandra Bracke i Eiden Sànchez 
com a intèrprets en llengua de signes. “Als nostres concerts sempre hi 
ha intèrpret de signes. Formen part del grup, des de tots els punts de 
vista”, afirma la Laia.

www.somrobaestesa.cat 

 DOMÈNEC CANO SENTIES

 GEMMA MARTZ
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La flaire de paella obrirà 
els carrers el diumenge 
26 de juny. Tots aquells 

cuiners i cuineres que tinguin a 
mà una bona recepta d’aquest 
plat d’arròs podran fer-la valer 
al tradicional concurs que cerca 
la millor del Masnou i que, any 
rere any, es converteix en una 
festa popular per passar el dia 
amb família i amics. 

Un altre certamen convocat 
per al diumenge serà el Ple de 
Peluts, una competició canina 
amb finalitat solidària, ja que 
tot el que s’hi recapti anirà 
destinat als animals del refugi 
de G&G Rescat.

Si sou d’emocions fortes, també 
podreu començar la jornada 
del 26 refrescant-vos amb el 
tobogan infinit, una atracció 
aquàtica que us permetrà lliscar 
per aquest tobogan inflable 
gegant. 

A partir del migdia, la música 
envairà el Masnou amb els 
concerts de la Coral Xabec, 
els Marxosos d’Ocata i la Coral 
de La Teatral, i també amb les 
ballades de Country Ocata, 
i de sardanes, amb la Cobla 
Jovenívola de Sabadell.

Entrada la nit, l’olor de pólvora i 
l’ensordidor so dels petards i els 
timbals serà el senyal que el foc 
corre pels carrers del municipi 
de la mà de la Colla de Diables 
del Masnou. Sortiran del pati del 
Cementiri i arribaran fins a l’Altell 
de les Bruixes. 

La música tornarà a prendre 
protagonisme a la nit, durant La 
Salada, una vetllada dedicada 
al públic jove. A la platja 
d’Ocata hi sonaran en concert 

formacions musicals d’estils 
molt diferents: Beatneeks, 
Sinergia i Lluis RG. Podeu saber 
més sobre aquests grups a les 
pàgines 10 i 11. 

Un dia per refrescar-se al tobogan infinit i 
acabar la nit amb la música de grups locals
La Salada donarà a conèixer música de km 0, just després que les espurnes  
dels diables s’escampin per la vila

 Protegiu-vos com cal i atreviu-vos a participar en el correfoc! RAMON BOADELLA

  No hi ha res més divertit que lliscar esquitxant aigua al públic!  
RAMON BODELLA   Els gossos, protagonistes del Ple de Peluts. RAMON BOADELLA

DIUMENGE 26

Aquestes són algunes de 
les activitats que oferirà el 
diumenge de Festa Major. 
Consulteu-les totes al programa 
(pàg. 19-25). 

> Dona sang per la Festa Major
Tot i ser dies de gresca, cada dia hi ha persones que necessiten 
sang per als seus tractaments i operacions. Per això, de 10 a 14 h,  
podreu donar sang a la unitat mòbil d’extraccions del Banc de 
Sang i Teixits que hi haurà instal·lada a la plaça de Ramón y Cajal. 
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LA SALADA

Qui gaudeixi de la bona música no 
es pot perdre l’edició d’enguany 
de La Salada, la nit de concerts de 

grups joves de quilòmetre zero, ja que tots 
tenen almenys un component del Masnou.

El públic podrà gaudir enguany de tres 
propostes d’estils molt variats, tres grups ben 
diferents però amb un denominador comú: 
són creadors de música genuïna, única i 
d’una gran qualitat. I és que l'art musical 
sempre serà subjectivament sublim.

Beatneeks serà la formació que 
trencarà el gel, a les 23.30 h. Sinergia 
li agafarà el relleu, cap a les 00.50 h. 
Lluis RG tancarà la tríada de La Salada, 
al voltant de les 2.10 h. Que ningú 
no s’arronsi, que no hi ha res que 
rejoveneixi més que esprémer una nit 
d’estiu.

Us convidem a conèixer una mica més la 
música d’aquests tres grups en aquesta 
doble pàgina. 

Sinergia

El públic que assisteixi 
al concert de Sinergia 
gaudirà “d’un directe 

contundent, molt enèrgic”, 
asseguren des d’aquest grup de 
música essencialment reggae, 
“però que també juga amb 
estils com el dub, el dancehall..., 
ritmes jamaicans, bàsicament”, 
resumeixen. El resultat és 

una música alegre i festiva 
que engalana unes lletres 
combatives i reivindicatives. 

Guillem Vives (bateria), Horacio 
Cisneros (baix), Marcel Chincho 
(guitarra), Martí Barri (teclats) i 
Vicenç Valls (veu) compartiran 
amb el públic masnoví els 
seus singles més recents, però 
també peces creades des del 
naixement del grup, l’any 2017, 
així com les que formen part del 

disc autoproduït La música és 
del poble. El van publicar l’any 
2020, just abans que es declarés 
l’estat d’alarma motivat per 
la pandèmia. Fan broma 
especulant amb la possibilitat 
que sigui “un dels discos més 
deficitaris de la història”, i 
recorden que van encarregar 
una tirada de centenars 
d’exemplars en format físic (CD) 
amb la intenció de vendre’ls 
als concerts que pensaven fer, 

però que amb la pandèmia es 
van anul·lar durant el darrer 
parell d’anys. Qui sap si, al final, 
potser sí que seran una gran 
inversió, ara que l’energia de 
Sinergia pot tornar a cruspir-se 
els escenaris. 

https://linktr.ee/sinergiareggae 

La millor música per deixar-se anar 
en la nit més jove 
Tres grups locals pujaran a l’escenari de la platja d’Ocata 
per fer gaudir tothom amb les seves creacions

 SINERGIA

 DOMÈNEC CANO SENTIES
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LA SALADA

Beatneeks

Un esclat d’art musical, 
d’aquell que és capaç 
de travessar la pell i 

fer que el cos s’alleugereixi i 
comenci a moure’s de manera 
espontània, incapaç de resistir-
se al ritme creat per aquest 
grup d’amics que fusionen 
orgànicament els seus enormes 
i variats talents musicals. 

Beatneeks és un regal que cal 
descobrir, una proposta musical 
genuïna i eclèctica. Hibriden 
el rap i el soul amb música 
electrònica, molt melòdica i 
elegant, però també acústica 
i instrumental. El públic 
que assisteixi al seu concert 
agrairà haver dut l’ànima a “un 
espectacle amb molt de ritme 
i power, amb molta energia”, 
explica Flor Paredes (teclat), 

la integrant masnovina del 
grup. Més enllà de la innegable 
qualitat musical, les lletres de 
Beatneeks combinen la crítica 
social amb l’exploració dels 
estats d’ànim i de les alteracions 
de la percepció humana. No en 
va, el nom del grup s’inspira en 
el moviment beat de mitjans 
del segle XX, molt bohemi, 
procliu a l’experimentació, 
rebel, transgressor i crític amb el 

Lluis RG
Lluís Reixachs és el cap visible 
d’aquesta banda, que compon i 
cuina la seva música al Masnou, a La 
Raspa Studio. El cantant masnoví i 
Raúl Espinar (guitarra i producció) 
tenen una trajectòria musical d’anys 
com a duo, marcada per la rumba i el 
pop-rock, amb un estil que es podria 
denominar com a so Estopa. 

Amb orgull pel camí fet fins ara i per 
les influències que els han modelat 
com a músics, Reixachs i Espinar s’han 
embrancat en l’aventura de descobrir 
noves carreteres sonores. S’han 
rodejat d’altres músics per fer aquest 
viatge i donar vida a la banda Lluis RG. 
El nou projecte, sense abandonar la 
rumba ni el pop, ha virat cap a un so 
més eclèctic, ja que accentua el rock i 
s’acosta en algunes cançons al reggae 
i, fins i tot, al jazz. I és que la veu de 
Reixachs i la guitarra del camarada 

Espinar van ara acompanyades per la 
bateria d’en Pere, el saxo d’en Felipe 
i el baix d’en Jona. A més a més, 
compten sovint amb la col·laboració 
de Tika (veus i cors), que també pujarà 
a l’escenari de la platja d’Ocata.

Amb una clara aposta pel format 
acústic, des de Lluis RG asseguren que 
el públic de La Salada “gaudirà d’un 
xou canyero, amb cançons de diversos 
estils”. Avancen que “algunes són més 
tranquil·les; d’altres, més alegres, 
d’aquelles que conviden a viure la vida”. 
Diuen que reivindiquen “la música de fa 
alguns anys, que era més orgànica, en 
el sentit instrumental i en comparació 
amb alguns dels estils que s’han posat 
de moda últimament”. L’aposta per 
afegir instruments, músics i noves 
sonoritats és ben recent. Compta, a tot 
estirar, amb pocs mesos. Els masnovins 
i masnovines que coneguin la senda 
recorreguda fins ara per Reixachs 
i Espinar han de descobrir la nova 
proposta de Lluis RG. I ballar-la! 

https://linktr.ee/Beatneeks 

  HENAR BENGALE

LLUIS RG

sistema i les convencions socials. 
El seu primer disc, Sinestesia, és 
tot “un viatge multisensorial, 
una simbiosi entre colors, sons i 
emocions”, resumeix Paredes. De 
fet, han plasmat la seva vocació 
experimental i la seva aspiració 
envers l’art total també en els 
videoclips que han fet de totes 
les cançons del disc. Es poden 
veure al seu canal de Youtube. Hi 
descobrireu com hi han integrat 
disciplines artístiques tan 
diverses com la dansa, la forja 
o els tatuatges, entre d’altres. 
“Produir aquest videoàlbum 
ha estat una autèntica bogeria, 
però molt gratificant”, comenta 
Flor. L’acompanyen en aquesta 
aventura Uri Santafé (veu), 
Clàudia Masagué (veu, quina 
veu!), Marc Fité (guitarra i 
productor), Gil Codina (saxo) i 
Isma Montañez (DJ i productor). 
Que ningú no s’estranyi si 
ben aviat sent a parlar-ne per 
tot arreu. Per ara han estat 
guardonats en certàmens com 
el Maresmusic i l’Engresca’t. Se 
sospita i es comenta que rebran 
molts més reconeixements. 

Instagram: @lluisrgmusic / Youtube: LluisRGmusic / Spotify: Lluis RG
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Lali BeGood

Aquest grup promet “música per a tota la família, 
moderna i amb valors contemporanis”. Liderat per la 
cantautora coneguda anteriorment com a Lali Rondalla, 

la banda assegura que fa kindie music, “per al nen que portes 
de la mà i el que portes dins, amb lletres intel·ligents i històries 
quotidianes plenes de ritme, humor i valors educatius”. Amb 
el ball com a fil conductor, aborden temes com la importància 
d’equivocar-se, les emocions, la grandesa de l’amor i l’excés 
de materialisme, entre d’altres. Musicalment, combinen estils 
com el reggae, l’ska, el rock, el pop, el dixieland, el folk, la música 
balcànica... Com diu Lali BeGood, “Let’s love’n’roll, famílies!” 

https://lali-begood.com/ 

 Actuació de Borinquen a la Festa Major 2021. RAMON BOADELLA

Coloraines Band

“Animació i bona música garantides”. Aquesta és la carta 
de presentació formada pel Coloraines (veu) i els seus 
acompanyants: els senyors Blau (percussió), Vermell 

(guitarra i veu) i Verd (baix i veus). La banda fa sonar les seves 
cançons, marcades per l’alegria que desprenen, des de fa 
gairebé vint anys. No han parat d’entusiasmar grans i menuts 
des d’aleshores. Les seves actuacions combinen una música 
molt animada i molt rítmica, que fa ballar tothom, amb tota 
mena de jocs i sorpreses. No us els perdeu! 

www.elcoloraines.com

El dilluns és el dia més 
relaxat de la Festa Major, 
almenys pel que fa a 

la quantitat d'activitats. En 
canvi, si centrem l’atenció en 
la qualitat, cal marcar-ne en 
vermell els actes. Sobretot, 
totes les famílies amb infants. 
I és que serà el moment de La 
Saladeta, la tarda de música 
per als més petits. Oferirà, 
des de l’escenari de la platja 
d’Ocata, els concerts de dos 
grups que ningú no s’hauria 
de perdre: Coloraines (19 h) i 
Lali Begood (20.30 h). A ningú 
no se li escapa que hi ha qui 
utilitza els infants com a excusa 
per no perdre’s una bona 

estona de música i ballaruga. 
Que quedi clar que tothom 
hi serà benvingut, que no és 
imprescindible portar cap 
infant per gaudir-ne.

De la mateixa manera, tots 
els amants de les havaneres 
podran assistir lliurement a la 
cantada d’havaneres del grup 
Borinquen. També és obert 

a tothom, sense necessitat 
d’haver d’utilitzar l’oncle o la 
iaia per anar-hi. Tindrà lloc a la 
platja d’Ocata, a les 22 h. 

El rom cremat que s’hi servirà 
serà un altre bon al·licient 
per no perdre-se-la. Ah! I si 
igualment algú vol anar-hi 
acompanyat per l’oncle o la 
iaia, que l’avisi abans.  
Algunes de les persones grans 
del Masnou tindran la tarda 
una mica ocupada. Si més no, 
les que actuaran al concert 
coral i a la demostració  
de ball en línia que tindrà lloc  
als jardins de Can Malet  
a les 19 h.  

La Saladeta i havaneres
Els grups Coloraines i Lali BeGood oferiran dos concerts per als més petits...  
i per a totes les persones amb esperit jove!

DILLUNS 27
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  El castell de focs tenyirà el cel i el mar masnoví. RAMON BOADELLA

#ElMasnouDivers, ben orgullós de ser-ho

El 28 de juny és el Dia 
Internacional de l’Orgull 
LGTBI. El Masnou, 

municipi gay-friendly, aprofita 
la coincidència amb la Festa 
Major per fer ben visible el 
seu orgull per ser una vila que 
reivindica la diversitat sexual 
i de gènere com un element 
imprescindible d’una societat 
lliure i civilitzada.

L’acte per reafirmar el 
compromís amb la igualtat de 
drets per a totes les persones i 
celebrar l’orgull de la diversitat 
tindrà lloc a les 23.15 h, a la 
platja d’Ocata. Serà a càrrec 
de Jordi Petit, escriptor i 
destacat activista pels drets 
del col·lectiu LGTBI guardonat 
amb la Creu de Sant Jordi. La 
intervenció d’aquest lluitador 

pels drets de tots i 
totes serà com ha de 
ser, plena d’alegria. I 
és que l’acte de l’orgull 
tindrà la festa més que 
assegurada gràcies a 
l’actuació d’Allioli Olé, 
que aportarà purpurina, 
molt d’humor, música i 
el millor ambient 
hetero-friendly. 

Els darrers dos dies de 
Festa Major concentren 
alguns dels actes més 

vistosos i acolorits. És el cas del 
castell de focs, que il·luminarà 
la nit masnovina, a les 23 h, des 
de la platja d’Ocata. Aquest 
any hi haurà un canvi que 
probablement arribarà per 
quedar-se. No es farà esclatar 
cap element pirotècnic a l’aigua 
del mar per no danyar la fauna. 
S’ha pres aquesta decisió en 
coherència amb els compromisos 
mediambientals de l’Ajuntament. 
El castell de focs serà, per tant, 
més respectuós amb la vida sense 
deixar d’oferir un gran espectacle 
de llum i colors.

Precisament, el matí de 
l’endemà, dimecres 29 de juny, 
hi haurà una altra activitat en 
què els colors també seran 
els protagonistes. Es tracta de 
la Festa Holi, que evoca una 
tradició índia estesa arreu 
del món. Convidarà tothom 
a participar en una guerra 
simbòlica, en què les armes són 
sobres plens de pols de colors 
per tenyir la resta de persones 
que es concentrin a les 11 h a la 
plaça de Miquel Martí i Pol. Des 
d’allà es farà una cercavila de 
gent tacada de tots els colors 
fins a la plaça de Marcel·lina de 
Monteys, on hi haurà una festa 
de l’escuma ben refrescant. 

El 29 de juny, diada festiva al 
Masnou perquè se celebra 
l’onomàstica del patró de la 
vila, Sant Pere, tancarà la Festa 
Major. Cal recordar, però, que 
enguany tindrà una mena 
de segona part, el Repicó de 
Festa Major, que allargarà les 
celebracions uns dies més, 
des del 30 de juny i fins al 3 de 
juliol. Els reclams del Repicó 
són també de primer nivell, 
com les Happy Food Trucks, 
que s’instal·laran als jardins 
dels Països Catalans per fer 
gaudir tothom amb música en 
directe i les millors propostes 
gastronòmiques. També 
comptarà amb actes com la 
Trobada Gegantera, la Travessa 

Esclat de colors els darrers dies de Festa Major
El dimecres 29 de juny, diada de Sant Pere, és festiu al Masnou

al Port, el Concert de les 
Seixanta Escales o la Cantada 
d’Havaneres, entre molts altres 
que durant molts anys han 
estat una part essencial de 
la Festa Major. A les pàgines 
19, 20, 21, 23 i 25 d’aquesta 
revista es pot consultar la 
programació completa de la 
Festa Major i del Repicó. 

 MÉS DIES DE DIVERSIÓ

El Repicó de Festa Major 
allargarà les celebracions 
uns dies més, des del 30 de 
juny fins al 3 de juliol. Tota 
la programació, a partir de 
la pàgina 19

>  Versión Imposible,  
ball i diversió a dojo

Versión Imposible farà 
ballar tothom qui s’acosti 
a la platja d’Ocata la nit 
del dimarts 28 (23.40 h). El 
grup, format pel showman 
David Moreno i cinc grans 
músics, ofereix un directe 
molt animat i molt ballable 
en què fa un tribut a diverses 
èpoques i estils musicals, 
com Fito, Dani Martin, 
Shakira, Julio Iglesias, Camilo 
Sesto, Eros Ramazzotti, Louis 
Armstrong, Estopa… Tot 
plegat, amb molt d’humor. 

>  Orquestra Maravella, 
el clàssic que sempre 
triomfa

El dia 29 hi haurà una 
doble sessió de la que, 
probablement, és l’orquestra 
que més públic arrossega 
arreu de Catalunya, la 
Maravella. Totes dues 
actuacions tindran lloc a la 
plaça Nova de les Dones del 
Tèxtil. A les 20 h, hi oferiran el 
concert. Ja entrada la nit, a les 
22.30 h, el ball. “La Maravella 
és la raó suprema d’unes 
vides dedicades a la música 
amb amor, professionalitat 
absoluta i esperit 
perfeccionista”, explica 
aquesta orquestra —creada 
l’any 1951 i guardonada amb 
la Creu de Sant Jordi— al seu 
lloc web. No cal dir-ne gaire 
cosa més... Qui no coneix la 
Maravella? Qui està disposat 
a perdre-se-la? 

DIMARTS 28 I DIMECRES 29
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PROGRAMA

Del 10 de juny 
al 3 de juliol

Espai Casinet, sala C
 Exposició “Cartells  
i programes  
de Festa Major”

Programes i fullets de la Festa 
Major del Masnou, des de 
finals del segle XIX fins als 
nostres dies.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

Del 25 de juny 
al 15 de juliol

Edifici Centre
Exposició fotogràfica 

“Mirades”
Exposició fotogràfica que 
dona a conèixer les mirades 
de 45 infants del Centre Obert 
Maricel. Les imatges aniran 
acompanyades d’una poesia 
redactada pels mateixos 
infants amb la col·laboració 
d’una poeta del municipi.
Ho organitza: Centre Obert 
Maricel. Hi col·laboren: 
l’Ajuntament del Masnou, 
l’Associació Fem Fotografia 
i l’Associació UNESCO el 
Masnou.

Del 27 de juny 
al 3 de juliol

Guarniment al carrer 
de Sant Rafael

Ho organitza: Associació 
de Veïns del Carrer de Sant 
Rafael.

Del 25 de juny 
al 3 de juliol
Casa de la Vila
Exhibició dels gegants
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou. Hi col·labora: 
Colla de Geganters  
del Masnou.

Del 25 de juny 
al 3 de juliol

Plaça de la Igualtat 
(davant el núm. 23 

del c. de Roger de Flor)
Fotoreclam per la igualtat
Feu-vos una foto per 
visibilitzar el vostre 
compromís amb la diversitat i 
la llibertat i compartiu-la amb 
l’etiqueta #ElMasnoudivers.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

Del 25 de juny 
al 3 de juliol

Espai Jove Ca n’Humet 
Racó de lectura LGTBI+ 
Amb materials que 

representen i expliquen la 
diversitat de gènere i les 
vivències trans. També s’hi 
pot trobar la guia de lectura 
del fons LGTBI de la Biblioteca 
Joan Coromines. S’emmarca en 
el programa #ElMasnoudivers, 
en commemoració del Dia 
Internacional pels Drets del 
Col·lectiu LGTBI.  
Horari: Matins de dilluns, 
dimecres i divendres, de 9 a 13 h,  
així com l’últim dissabte de 
cada mes. Tardes de dilluns a 
dissabte, de 16.15 a 20.45 h.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

25 i 26 de juny 
18 h
Platja d’Ocata
Minitenis i minipàdel 
al carrer
Voleu provar el tenis o el 
pàdel amb els entrenadors del 

Club Tenis Masnou? Dissabte i 
diumenge us esperen perquè 
pugueu jugar-hi i descobrir 
els vostres dots esportius!
Ho organitza: Club de Tenis 
Masnou.

25, 26 i 28 de juny
De 23 a 3 h

Platja d’Ocata
Punt Lila i LGTBI+
Prevenció i detecció de 

les violències masclistes que 
es poden produir en espais 
d’oci nocturn. Amb personal 
especialitzat. Espai segur on 
adreçar-se en cas de patir o 
ser testimoni de conductes o 
agressions sexistes.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

26 i 28 de juny
De 23 a 3 h
Platja d’Ocata
Somnit – Informació 
per a joves
A càrrec de Creu Roja 
Joventut. Servei per 
informar i assessorar 
sobre drogues, sexualitat 
i violència de gènere als 
grups de joves en l’espai 
d’oci nocturn. Intervencions 
amb dinàmiques i jocs, amb 
perspectiva de gènere, sense 
perjudicis ni tabús. 
Ho organitza: Ajuntament  
del Masnou i Creu Roja 
Joventut. 

25, 26 i 28 de juny
Punt d’Informació de la 
Festa Major
Platja d’Ocata
Acosta-t’hi, emporta’t 
el programa de mà i 
aconsegueix un tatuatge 
temporal de la Festa!
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou. 

FESTA MAJOR 2022

Activitats amb soroll Activitats accessibles per a 
persones amb mobilitat reduïda 

Activitats accessibles per a 
persones amb discapacitat auditiva

DURANT LA 
FESTA MAJOR

Del 23 de juny 
al 3 de juliol

Pistes esportives  
de Pau Casals 
Fira d’atraccions

Franja horària inclusiva sense 
música de 17 a 18 h.
Horari: dies feiners, de 17 
a 24 h. Dies festius, de 17 a 1 h.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

Del 24 al 26 de juny  
El trenet de la fira
Aneu a la fira d’atraccions 
en trenet! 
Parades: plaça Nova de les 
Dones del Tèxtil (c. d’Itàlia) i fira 
d’atraccions (c. d’Isaac Albéniz). 
El trenet és per anar d’una 
parada a l’altra. Caldrà baixar 
obligatòriament en arribar al 
final del recorregut, ja sigui a 
la plaça Nova de les Dones del 
Tèxtil o a la fira d’atraccions.
Horari: de 17 a 22 h
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

Del 25 de juny 
al 3 de juliol
2a edició de l’Escuracassoles
Jornades gastronòmiques als 
establiments de restauració. 
Des del 25 de juny fins al 3 
de juliol, es podran degustar 
plats, platets i tapes als 
establiments de restauració 
que participin en aquesta 
segona edició, maridats amb 
vins i caves de la DO Alella.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

AVÍS
El fet de participar i/o assistir a qualsevol dels actes de la 
Festa Major i del Repicó de Festa Major implica la possibilitat 
d’aparèixer a les fotografies i vídeos que faci i publiqui 
l’Ajuntament del Masnou per informar i promocionar aquests 
esdeveniments.
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TOTS ELS ACTES

DISSABTE 25 
DE JUNY

9.30 h 
Edifici Centre

Inauguració de l’exposició 
“Mirades”
Hi participaran els 45 infants 
del Centre Obert Maricel que 
han realitzat les fotografies i 
els poemes que s’hi exposen. 
Ho organitza: Centre Obert 
Maricel.

10 h 
Torneig de tenis de taula
Complex Esportiu municipal
Ho organitza: AE Júniors.

11 h 
Pati de Ca n’Humet

Manualitats de terra,  
mar i foc
Vine i crea un mar de 
purpurina, emporta’t terres de 
colors i llança espurnes de foc.
Ho organitza: Fem Fira el 
Masnou.

18.30 h 
Plaça Nova de les Dones 

del Tèxtil
Celebració del 10è 
aniversari de Ple de Cops
Exhibició de ball de bastons 
amb colles convidades i una 
xocolatada per a tothom.
Ho organitza: Colla 
Bastonera del Masnou Ple  
de Cops.

18 h 
Jardins dels Països 

Catalans
Festa inclusiva del Masnou
Celebració del 25è aniversari del 
Centre Ocupacional Can Targa, 
amb jocs infantils, espectacles 
de màgia, un sorteig de diversos 
productes, música en directe i 
sopar popular.
Ho organitzen: Fundació 
Maresme i Ajuntament del 
Masnou.

21 h 
Cercavila dels  
Tres Elements

Desfilada de la Terra
Punt de trobada: 
pistes de Pau Casals. 
Recorregut: Pau Casals, 
Isaac Albéniz, Felip Pedrell, 
Torrent de Vallmora, plaça 
Nova de les Dones del Tèxtil, 
Roger de Flor, Sant Rafael,
Sant Felip, Baixada del Port, 
passeig Marítim/baixador 
d’Ocata i platja.

Desfilada del Mar
Punt de trobada: 
plaça de la República. 
Recorregut: plaça de la 
República, Francesc Macià, 
plaça Nova de les Dones del 
Tèxtil, Roger de Flor, Sant 
Rafael, Sant Felip, Baixada del 
Port, passeig Marítim/baixador 
d’Ocata o platja.

Desfilada del Foc
Punt de trobada: jardins dels 
Països Catalans. 
Recorregut: Països Catalans, 
Paraguai, Santiago Rusiñol, 
Mestres Villà, Tomàs Vives, Sant 
Felip, Baixada del Port,  
passeig Marítim/baixador 
d’Ocata i platja. 

L’arribada a la platja es preveu 
a les 22 h, però els Atabalats 
del Masnou amenitzaran 
l’espera des de les 21.30 h. 
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou. Hi participen: 
AFA Ferrer i Guàrdia, AFA Rosa 
Sensat, AFA Bergantí, AFA 
Marinada, AFA Ocata i AFA 
Escolàpies.

21.15 h
Platja d’Ocata
Sopar de germanor 
Porta la teva carmanyola 
i gaudeix de la nit amb el 
veïnat tot esperant el pregó.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

22.30 h 
Platja d’Ocata

Pregó de Festa Major
Espectacle de música i dansa 
que donarà lloc a l’inici de 
la Festa Major. Hi haurà una 
intèrpret de llenguatge 
de signes per a persones 
amb discapacitat auditiva. 
Enguany se centrarà en els 
tres elements (terra, mar 
i foc), i les tres nimfes ens 
convidaran a reflexionar sobre 
la relació entre les persones 
i el medi ambient. Dirigit 
per Bibiana Morales i Víctor 
Sancho.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.
Hi col·labora: Colla de 
Diables del Masnou.

23.30 h 
Platja d’Ocata

Nit de concerts: Roba Estesa 
Grup musical femení que es 
caracteritza pels seus concerts 
alegres, molt enèrgics i 
ballables, i els seus missatges 
feministes. Amb intèrpret de 
llenguatge de signes per a 
persones amb discapacitat 
auditiva. 
Es disposa d’una plataforma 
accessible perquè les 
persones amb mobilitat 
reduïda puguin gaudir dels 
concerts.

Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.
0.40 h 
Platja d’Ocata 
DJ Badabronx
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

DIUMENGE 26 
DE JUNY

10 h 
Plaça de Ramón y Cajal
Concurs de paelles
Tradicional concurs de paelles 
de Festa Major. Una festa 
popular en forma de concurs 
per passar el dia en família i 
amics.
Ho organitza: Associació de 
Veïns i Veïnes del Masnou Alt.

10 h 
Plaça de Ramón y Cajal
Dona sang per la Festa 
Major!
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

De 10 a 14 h 
Pintor Fortuny - plaça de la 
República
Tobogan infinit
Llisqueu pels carrers del 
Masnou amb aquest tobogan 
infinit!
Ho organitza: El Masnou 
Comerç (Federació del 
Comerç, la Indústria i el 
Turisme del Masnou).

EL MASNOU VIU    JUNY 202220



10.30 h 
Jardins de Can Malet

IV Concurs de Peluts
Quart concurs caní, amb 
primer, segon i tercer premis, 
obsequis per a tots els 
participants i sortejos. Tot el 
que es recapti anirà destinat al 
refugi de G&G Rescat.
Ho organitzen: Fem Fira el 
Masnou i G&G Rescat.

12 h 
Espai Escènic Iago Pericot 

Ca n’Humet
Concert de Festa Major: 
Coral Xabec
Recull de cançons festives, 
amb peces tradicionals 
catalanes i obres 
representatives de grans 
mestres (T. Weelkes, W. A. 
Mozart, Lamotte de Grignon, 
Josquin Des Préz). 
Director: Jordi Lalanza. 
Activitat gratuïta.
Ho organitzen: Gent del 
Masnou i Ajuntament del 
Masnou.

12 h 
Plaça Nova de les Dones 

del Tèxtil
Ballada country
Ho organitza: Country Ocata.

12 h 
Jardins dels Països Catalans

Ball country i ball en línia
Breu exhibició de l’escola de 
ball en línia i country per a la 
gent gran que s’imparteix al 
Casal de Gent Gran Cal Ros.
Ho organitza: Casal de Gent 
Gran Cal Ros.

17.30 h 
Jardins dels 

Països Catalans
Concert: Els Marxosos 
d’Ocata
Actuació musical amb 
cançons de tots els temps.
Ho organitza: Casal de Gent 
Gran Cal Ros.

19 h 
Carrer de Sant Rafael

Concert de Festa Major: 
Coral de La Teatral

L’Associació de Veïns del 
Carrer de Sant Rafael farà 
mojitos per a les persones 
assistents.
Ho organitza: La Teatral.

19 h 
Plaça d’Ocata

Ballada de sardanes
Amb la Cobla Jovenívola de 
Sabadell.
Ho organitzen: Ajuntament 
del Masnou i Agrupació 
Sardanista del Masnou.

22.30 h 
Correfoc adult

Recorregut: pati del 
Cementiri, Joan XXIII, Itàlia, 
plaça Nova de les Dones del 
Tèxtil, Roger de Flor, Esperança, 
Tomàs Vives, Sant Felip, 
Pintor Villà, Pere Grau, Sant 
Bru, Dr. Botey, Vila de Madrid, 
Capità Maristany, Generalitat, 
Fontanills i Altell de les Bruixes.
Ho organitza: Colla de 
Diables del Masnou.

23.30 h 
Platja d’Ocata

Nit de concerts: La Salada 
Nit de concerts joves amb 
les actuacions de Beatneeks 
(23.30 h), Sinergia (0.50 h) 
i Lluis RG Big Band (2.10 h). 
Es disposa d’una plataforma 
accessible perquè les persones 
amb mobilitat reduïda puguin 
gaudir dels concerts.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

DILLUNS 27 DE JUNY
19 h 
Jardins de Can Malet

Concert coral i demostració 
de ball en línia
Ho organitza: Casal de Gent 
Gran de Can Malet.

19 h 
Platja d’Ocata

Concert infantil: La Saladeta
Tarda de música per als més 
petits amb l’actuació de 
Coloraines (19 h) i Lali BeGood 
(20.30 h).
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

22 h 
Platja d’Ocata

Cantada d’havaneres: 
Borinquen
L’Associació Cultural Sons 
presenta aquesta tradicional 
cantada amb el grup 
d’havaneres del Masnou 
Borinquen. S’oferirà rom 
cremat als assistents.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

DIMARTS 28 
DE JUNY

18 h 
Plaça d’Ocata

Subhasta cantada de peix
Els pescadors de la Confraria 
Verge del Carme de Montgat, 
el Masnou i Premià de Mar 
vendran peix fresc, com 
cada any, fent servir un dels 
sistemes de comercialització 
més antics: la subhasta 
cantada. No cal reserva 
prèvia, però no hi arribeu 
tard, perquè us quedareu 
sense peix! 
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

19 h 
Parc del Llac
Sant Pere Swinga!
Amb Ple de Swing. Classe 
oberta de solojazz de la mà 
de la Rosa Naudí, apta per 
a totes les edats, i ballada 
de swing amb el suport 
musical del discjòquei Martí 
Segalàs. També podeu anar-hi 
simplement a gaudir de la 
música i del particular entorn 
de principis del segle XX del 
parc del Llac. 
Ho organitza: Ple de Swing.

PROGRAMA

   Subhasta cantada de peix de la Festa Major 2021. RAMON BOADELLA

21 h 
Correfoc infantil

Recorregut: Ca n’Humet,  
Fontanills,  Mare de Déu de 
Montserrat,  Mestres Villà,  
plaça d’Ocata,  Pintor Miquel 
Villà,  Pere Grau,  Dr. Agell,  
Sant Felip,  Baixada del Port 
i  platja d’Ocata.
Ho organitza: Colla de 
Diables del Masnou.

23 h 
Platja d’Ocata

Castell de focs
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

23.15 h 
Platja d’Ocata

Dia Internacional de l’Orgull 
LGTBI+
A càrrec de Jordi Petit, amb 
l’acompanyament d’Allioli Olé.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

23.40 h 
Platja d’Ocata
Nit de concerts: Versión 
Imposible
David Moreno, acompanyat 
de cinc grans músics, fa un 
tribut a artistes de diverses 
èpoques i estils. Es disposa 
d’una plataforma accessible 
perquè les persones amb 
mobilitat reduïda puguin 
gaudir dels concerts.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

1.30 h 
Platja d’Ocata
DJ Trapella
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou. 
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DIMECRES 29 
DE JUNY

9 h 
 Despertada  
de Festa Major

Es llançaran coets per 
despertar tot el poble des 
dels següents punts: plaça 
de Ramón y Cajal, plaça 
de l’Església, jardins dels 
Països Catalans i plaça de la 
República.
Ho organitza: Colla de 
Diables del Masnou.

11 h 
Cercavila, Festa Holi 

i Festa de l’Escuma
Cercavila amb guerra de 
colors (Festa Holi) seguint 
el següent recorregut: plaça 
de Martí i Pol, Josep Pujadas 
Truch, Romà Fabra i plaça de 
Marcel·lina de Monteys.
Un cop a la plaça de 
Marcel·lina de Monteys, 
podreu gaudir d’una festa de 
l’escuma per refrescar-vos!
Ho organitza: Colla de 
Diables del Masnou.

11h 
Església de Sant Pere 
Ofici solemne 
de Festa Major
Amb l’actuació del Cor 
Scandicus. Després de la 
missa, a la plaça de l’Església, 
ball amb els gegants del 
Masnou.
Ho organitza: Parròquia de 
Sant Pere.

19h 
Carrer de Sant Rafael 

Inauguració del guarniment 
del carrer de Sant Rafael 
S’oferirà una copa de cava a 
les persones assistents.
Ho organitza: Associació 
de Veïns del Carrer de Sant 
Rafael.

Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

DIVENDRES 1 
DE JULIOL

18 h 
Plaça de Ramón y Cajal

Festa de l’Escuma
Activitat ideal per refrescar-vos 
amb els més petits de la família 
aquests dies de tanta calor.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

DISSABTE 2 
DE JULIOL
10 h 
1a planta de Can Malet
Torneig Infantil d’Escacs
Torneig per a infants i joves 
menors de 16 anys que 
sàpiguen jugar a escacs. 
Aquesta activitat requereix 
inscripció. Cal contactar amb 
l’entitat organitzadora .
Ho organitza: Club Escacs 
Masnou.

10 h 
Club Nàutic del Masnou 
(Beach Area)
Gaudeix del Masnou 
des del mar
Tastets de caiac i paddle SUP 
amb l’objectiu de gaudir del 
mar del Maresme. Es faran tres 
torns d’una hora.
Ho organitza: Club Nàutic el 
Masnou.

10.30 h 
Base Nàutica del Masnou
Gaudeix del Masnou 
des del mar
Sortides amb vela lleugera 
(col·lectius) amb l’objectiu de 
gaudir del mar del Maresme. 
Es faran tres torns d’una hora.
Ho organitza: Club Nàutic el 
Masnou.

11 h 
Placeta de Ca n’Humet

Camins d’Aigua
Activitat familiar en què, a 
través de diferents materials, 
podreu jugar i experimentar 
amb l’aigua en diferents 
estats. Activitat adreçada a 

PROGRAMA

famílies amb infants a partir 
de 3 anys.
Ho organitza: Lleureka 
Projectes Educatius.

12 h 
A les Seixanta Escales
(av. de Joan XXIII)
Concert de les Seixanta 
Escales
Actuacions de diverses 
formacions i amb la 
participació de l’alumnat del 
taller d’ukeleles impartit al 
Casal de Can Malet.
Ho organitza: EMMUM.

17 h 
Plaça de Miquel Martí i Pol
XXXV Trobada Gegantera 
del Masnou
Cercavila de gegants, 
gegantons i capgrossos. 
Recorregut: plaça de Miquel 
Martí i Pol, Torrent de Vallmora, 
Roger de Flor, Sant Miquel,   
Tomàs Vives, Sant Rafael,   
Roger de Flor i final a la plaça 
Nova de les Dones del Tèxtil.
Ho organitza: Colla de 
Geganters del Masnou.

20 h 
Parc del Llac
Cantada d’havaneres  
i rom cremat
L’Associació de Veïns del 
Bellresguard organitza una 
cantada d’havaneres. Amb 
rom cremat.
Ho organitza: Associació de 
Veïns del Bellresguard.

20 h 
Plaça de l’Església
Sopar de germanor nucli antic
Porta el teu sopar i 
comparteix-lo amb el veïnat.
Ho organitza: Associació de 
Veïns del Nucli Antic. 

20 h 
Plaça Nova de les Dones 

del Tèxtil
Concert amb l’Orquestra 
Maravella
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

22.30 h 
Plaça Nova de les Dones 

del Tèxtil
Ball tirat amb l’Orquestra 
Maravella
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

REPICÓ DE 
FESTA MAJOR
Del 30 de juny al 3 de juliol

DE L’1 AL 3 
DE JULIOL

Happy Food 
Trucks

Jardins dels Països Catalans
Amb música en directe 
i les millors propostes 
gastronòmiques de carrer. 
Horari: divendres 1 de juliol, 
de 18 a 1 h. Dissabte 2, de 17 a 
1 h. Diumenge 3, de 17 a 0 h. 

  Divendres 1, de 22 a 0 h   
VHS, Vintage Hit Songs 
(versions, nou espectacle).
  Dissabte 2, de 18 a 22 h  
DJ, sessió de tarda.
  Dissabte 2, de 22 a 0 h  
Alma de Boquerón  
(rumba, nou disc:  
Contra viento y marea). 
  Diumenge 3, de 20.30  
a 22 h   
David Ros (folk-pop català).
  Diumenge 3, 22 h   
Gattari (grup guanyador del 
concurs Maresmusic 2021).

Ho organitzen: Ajuntament 
del Masnou i Aupa Music.

DIJOUS 30 DE JUNY
19 h 
Plaça de Ramón y Cajal

Històries del bosc
De la mà de la narració de 
la Nona, un follet, Històries 
del bosc és un recull de 
contes plens d’imaginació i 
sensibilitat i protagonitzats 
per animalons.
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10.30 h 
La Teatral, carrer dels Mestres 
Villà, 73
Música en família 
Taller en què es potencia la 
comunicació entre la família 
i es treballa la descoberta 
del cos i la veu. Amb danses, 
cançons, jocs de falda i 
instruments musicals. A càrrec 

de Paula Moya. Durada: 45 
minuts. La primera sessió, a 
les 10.30 h, s’adreça a famílies 
amb infants de 0 a 3 anys. La 
segona sessió, a les 11.30 h, 
s’adreça a famílies amb infants 
de 3 a 5 anys. Pot participar-
hi com a màxim un adult per 
família. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: La Teatral.

12 h 
Espai Casinet

Taller familiar al voltant 
de l’exposició “Ple de mar”
A càrrec de l’artista, Sergi 
González.
Cal inscripció, a 
cultura@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou.

PROGRAMA

DIUMENGE 3 
DE JULIOL
9 h 
Base Nàutica
28a Travessa del Port
Proves de natació de 600 i de 
1.200 metres. Preu: 10 euros. 
Inscripcions i informació: 
https://natacioelmasnou.
wordpress.com/.
Ho organitza: Natació el 
Masnou (NEM).

9.30 h 
1a planta de Can Malet

Torneig de Partides Ràpides 
d’Escacs
Torneig festiu de partides 
ràpides d’escacs (3 minuts per 
bàndol + 2 segons addicionals 
per jugada).
Cal inscripció, contactant 
amb l’entitat organitzadora.
Ho organitza: Club d'Escacs 
el Masnou.

10 h 
Poliesportiu Municipal

Memorial de Bàsquet 
Esteve & Josepo
Ho organitza: Veterans 
Basket el Masnou.

10 h 
Platja d’Ocata 
(al costat d’Ocata Vent)
Segon Torneig de Tibada 
de Maroma Marinera
Les partides seran a dues 
tibades màximes de dos 
minuts, canviant de costat 
a cada tibada. Si un equip 
guanya les dues tibades 
seguides, són tres punts, i si 
en guanya una cada equip és 
un punt per equip.
Ho organitza: Associació 
Veïnal del Cul d’Ocata.

10 h
Carrer de Sant Rafael

Esmorzar d’ous ferrats
Fins a esgotar-ne les 
existències. Si el vi del porró 
vols tastar, amb una mà 
l’hauràs d’aixecar. Amenitzat 
pel grup de jazz Naona Trio.
Ho organitza: Associació 
de Veïns del Carrer de Sant 
Rafael.

   Torna la Travessa del Port. RAMON BOADELLA
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PLÀNOL

Consells d’autoprotecció
Escanegeu els codis QR per accedir a les recomanacions de Protecció Civil 
(Generalitat de Catalunya)

GRANS CONCENTRACIONS DE PERSONES REVETLLES, CORREFOCS I FESTES AMB FOC

Vídeo amb intèrpret 
de signes (Youtube) 

Vídeo amb intèrpret 
de signes (Youtube) 

Espais de Festa Major

Aquí es pot consultar un plànol 
que situa la majoria dels espais 
de la Festa Major. Una bona part 
són accessibles per a persones 
amb mobilitat reduïda.

La Baixada al Port (carrer de Sant 
Felip) s’obrirà expressament 
durant els dies de Festa Major, 
només per a vianants. Permet 
l’accés directe i accessible a 
l’escenari principal, que quedarà 
instal·lat a la platja d’Ocata.

Recorreguts
Desfilada de la Terra
Pistes de Pau Casals, Isaac Albéniz, 
Felip Pedrell, Torrent de Vallmora, 
plaça Nova de les Dones del Tèxtil, 
Roger de Flor, Sant Rafael, Sant 
Felip, Baixada del Port, passeig 
Marítim/baixador d’Ocata i platja.

Desfilada del Mar
Plaça de la República, Francesc 
Macià, plaça Nova de les Dones 
del Tèxtil, Roger de Flor, Sant 
Rafael, Sant Felip, Baixada del 
Port, passeig Marítim/baixador 
d’Ocata i platja.

Desfilada del Foc
Jardins dels Països Catalans, 
Paraguai, Santiago Rusiñol, 

Mestres Villà, Tomàs Vives, Sant 
Felip, Baixada del Port, passeig 
Marítim/baixador d’Ocata  
i platja. 

Trobada gegantera
Plaça de Miquel Martí i Pol, 
Torrent de Vallmora, Roger de 
Flor, Sant Miquel, Tomàs Vives, 
Sant Rafael, Roger de Flor i final 
a la plaça Nova de les Dones 
del Tèxtil.

Correfoc adult
Pati del Cementiri, Joan XXIII, 
Itàlia, plaça Nova de les Dones del 
Tèxtil, Roger de Flor, Esperança, 
Tomàs Vives, Sant Felip, Pintor 
Villà, Pere Grau, Sant Bru, Dr. 
Botey - Vila de Madrid, Capità 
Maristany, Generalitat, Fontanills i 
Altell de les Bruixes.

Correfoc infantil
Ca n’Humet, Fontanills, Mare de 
Déu de Montserrat, Mestres Villà, 
plaça d’Ocata, Pintor Miquel Villà, 
Pere Grau, Dr. Agell, Sant Felip, 
Baixada del Port i platja d’Ocata.

Cercavila Festa Holi
Plaça de Miquel Martí i Pol, 
Josep Pujadas Truch, Romà Fabra i 
plaça de Marcel·lina de Monteys.
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AGENDA Del 17 de juny al 23 de juliol

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1

RIERA
2

OCATA
3

AYMAR
4

FÀBREGAS
5

FÀBREGAS
6

DOMÍNGUEZ
7

AYMAR
8

OCATA
9

RIERA
10

FÀBREGAS
11

VIAMAR
12

VIAMAR
13

DOMÍNGUEZ
14

OCATA
15

RIERA
16

AYMAR
17

VIAMAR
18

DOMÍNGUEZ
19

DOMÍNGUEZ
20

RIERA
21

OCATA
22

VIAMAR
23

RIERA
24

RIERA
25

AYMAR
26

AYMAR
27

FÀBREGAS
28

VIAMAR
29

VIAMAR
30

DOMÍNGUEZ

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1

AYMAR
2

OCATA
3

OCATA
4

FÀBREGAS
5

VIAMAR
6

DOMÍNGUEZ
7

AYMAR
8

OCATA
9

RIERA
10

RIERA
11

VIAMAR
12

DOMÍNGUEZ
13

AYMAR
14

OCATA
15

RIERA
16

FÀBREGAS
17

FÀBREGAS
18

DOMÍNGUEZ
19

AYMAR
20

OCATA
21

RIERA
22

FÀBREGAS
23

VIAMAR
24

VIAMAR
25

AYMAR
26

OCATA
27

RIERA
28

FÀBREGAS
29

VIAMAR
30

DOMÍNGUEZ
31

DOMÍNGUEZ

JUNY

JULIOL

DEIXALLERIA MÒBIL
Per a particulars del Masnou, Alella i Teià.
Horari
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h; diumenges, de 10 a 13.30 h. 
Ubicació
Del 14 al 19 de juny: avinguda de Pau Casals.
Del 28 de juny al 3 de juliol: aparcament del carrer d’Amadeu I.
Del 12 al 17 de juliol: carrer del Torrent de Can Gaio.

ALTRES INFORMACIONS 
Exposició pública de la modificació puntual del PGOUM per a la regulació 
de l’ús d’allotjament turístic en llar compartida (Ple 19/05/2022).
Del 7 de juny al 7 de juliol.
Presentació de sol·licituds de subvencions per a la igualtat d’oportunitats 
de la infància i l’adolescència.
De l’1 de juliol al 7 d’octubre.

FESTIU JOVE
Tallers i activitats gratuïtes per a joves durant el mes de juliol. Cal inscripció prèvia. 
Places limitades. Més informació a l'Espai Jove Ca n'Humet 
(93 557 18 43 / 673 009 852 / sij@elmasnou.cat).

Preinscripció al CFPAM 
Del 21 al 30 de juny de 2022
Preinscripció per al cursos 2022-2023 del Centre de Formació de Persones Adultes 
del Masnou. Presencialment, de dilluns a divendres, de 16 a 20 h, al CFPAM 
(c/ d’Itàlia, 50, 1a planta, Edifici Centre) o enviant un correu electrònic (cfam@
elmasnou.cat) amb la sol·licitud de preinscripció i la documentació necessària. Més 
informació: cfpam.cat. 

EXPOSICIONS
A la Casa de Cultura, fins al 19 de juny
Exposició: “El llegat indià”
Ho organitzen: Xarxa de Municipis 
Indians i Ajuntament del Masnou, 
amb la col·laboració del Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme.

A l’Espai Casinet (sala C), fins al 3 de juliol
Exposició: “Cartells de Festa Major”
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

A l’Espai Casinet, fins al 3 de juliol
Exposició: “Ple de mar”, de Sergi 
González
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

A la Casa de Cultura, del 22 de juny al 
24 de juliol
Exposició: “L’autre portrait”, de 
Miriam Colognesi
Inauguració: 22 de juny, a les 19 h. 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

A l’Espai Casinet, del 8 de juliol al 18 de 
setembre
Exposició: “Estiueig de proximitat, 
1850-1950”
Inauguració: 8 de juliol, a les 19 h. 
Ho organitzen: Àrea de Cultura de 
la Diputació de Barcelona, Museu 
d’Arenys de Mar i Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

 JUNY

Divendres 17
18.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Xerrada: “Rutes migratòries,  
el Marroc” 

Culminació de “Parla’m de tu”, un projecte 
en què alumnat del Centre de Formació 
de Persones Adultes del Masnou (CFPAM) 
ha parlat del seu país d’origen i del seu 
procés migratori.
Ho organitza: CFPAM.

20.30 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Teatre: Deu anys vibrants: selecció 
exclusiva

La Companyia Sinestèsia fa deu anys i ho 
celebra amb la prèvia exclusiva de la gira 
mundial que farà d’aquest espectacle. 
Preu: 5 euros 
Ho organitza: Associació La Teatral del 
Masnou.

Dissabte 18
De 10 a 13 h 
Lloc: Platja del Masnou

Neteja de la platja abans de Sant Joan
Ho organitza: Save the Project.

De 10.30 a 12.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Taller: Construïm un futur 
d’oportunitats

Cicle “Creixement infinit”. Cal inscriure-
s’hi a www.elmasnou.cat/agenda. 
Més informació: igualtat@elmasnou.cat 
o 93 557 18 00.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

A partir de les 18 h 
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Teatre: Secrets,  
La por i La mort de l’amor 

Festa de final de curs de La Teatral, amb 
tres obres: Secrets, de la companyia 
Les Mínimes, a les 18 h; La Por, de la 
companyia Els Trapelles, a les 19 h, i 
La mort de l’amor, de la companyia 
Distòpica, a les 20 h.
Preu 5 € (gratuït per a socis i sòcies de 
La Teatral). Ho organitza: Associació La 
Teatral del Masnou.

Taller de primers auxilis a l’Espai 
Saludable

Ho organitza: Ajuntament del Masnou. 
Hi col·labora: Pro-activa.

Dijous 7 i divendres 8
20.30 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Teatre: Sin filtro
La Cia La Follia presenta una comèdia 
àcida que retrata la condició humana en 
el marc d’una multinacional, als anys 80. 
Preu: 10 euros.
Ho organitza: Associació La Teatral del 
Masnou.

Dissabte 9
11 h
Lloc: Espai Casinet

Visita dinamitzada a l’exposició 
“Estiueig de proximitat, 1850-1950” 

Per a famílies amb infants d’entre 6 i 12 
anys. Informació i reserves a l’Oficina 
de Turisme del Masnou (93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

20.30 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Teatre: Deu anys vibrants: selecció 
exclusiva

La Companyia Sinestèsia fa deu anys i ho 
celebra amb la prèvia exclusiva de la gira 
mundial que farà d’aquest espectacle. 
Preu: 5 euros.
Ho organitza: Associació La Teatral del 
Masnou.

22 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Teatre: Viagra

19 h
Lloc: Casa de Cultura

“Tasta el Masnou”, degustació de 
productes locals

Amb la sommelier Elisabet Vidal, de la 
Ruta del Vi DO Alella. Cal inscriure-s’hi 
al portal www.quedat.cat o a l’Oficina 
de Turisme (93 557 18 34 / turisme@
elmasnou.cat). Preu: 10 euros.
Ho organitza: Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou.

Diumenge 19
18 h
Lloc: Espai Escènic Iago Pericot

Dansa: Sacromonte, una mirada a 
l’Alhambra

Preu: 5 euros. Venda d'entrades al núm. 
de tel. 669 695 423
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou 
i Associació Luz del Alba.

Dimecres 22
09.30 h 
Lloc: Platja d’Ocata (zona d’ombra, 
davant del baixador)

Taller de txikung a l’Espai Saludable
Ho organitza: Ajuntament del Masnou. 
Hi col·labora: Afibromare.

20 h
Lloc: Cinema La Calàndria

Festa d’aniversari dels 20 anys  
del Fascurt

Celebrem la llarga història del gran 
festival de curts del Masnou. Projecció 
d’El maquinista de la general, de Buster 
Keaton, amb la música en directe de 
The Woody’s. Brindis i pastís d’aniversari 
amb responsables històrics del Fascurt i 
representants institucionals.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Dijous 30 
19 h 
Lloc: Jardins de Can Malet 

Homenatge a Carme Giralt
Acte de lliurament de la distinció de 
Filla Predilecta de la vila del Masnou, 
en reconeixement a la seva carrera 
professional com a pedagoga i primera 
regidora de l’Ajuntament del Masnou. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou. 

  JULIOL
Dimecres 5, 12 i 19
11 h
Lloc: Platja d’Ocata (zona d’ombra, 
davant del baixador)

La Companyia Les Màximes narra la 
història de la píndola masculina.
Preu: 5 euros.
Ho organitza: Associació La Teatral del 
Masnou.

Dissabte 16
De 10.30 a 12.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Taller: Ens activem

Cicle “Creixement infinit”. 
Cal inscriure-s’hi a 
www.elmasnou.cat/agenda. 
Més informació: igualtat@elmasnou.cat 
o 93 557 18 00.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
.
Diumenge 17
11 h
Lloc: Espai Casinet

Taller musical per a famílies amb 
infants: Com sona l’estiu

Informació i reserves a l’Oficina de 
Turisme del Masnou (93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament  
del Masnou.
.
Dissabte 23
11 h
Lloc: Espai Casinet

Visita dinamitzada a l’exposició 
“Estiueig de proximitat, 1850-1950” 

Per a famílies amb infants a partir de 
5 anys. Amb servei d’interpretació 
de llenguatge de signes. Informació 
i reserves a l’Oficina de Turisme del 
Masnou (93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament  
del Masnou.

EL MASNOU VIU    JUNY 2022 31

http://www.elmasnou.cat/agenda
http://www.quedat.cat
mailto:turisme@elmasnou.cat
mailto:turisme@elmasnou.cat
http://www.elmasnou.cat/agenda
mailto:turisme@elmasnou.cat
mailto:turisme@elmasnou.cat



	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

