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Un any més tornarem a celebrar la Festa Major del Masnou. Aquesta ja serà la tercera edició 
amb el lema “Terra, Mar i Foc”. Si l’any passat el dedicàvem a l’element de l’aigua, enguany toca 
la terra. Fa tres anys que singularitzem la Festa Major amb un pregó i un inici centrat en els 
elements que simbolitzen el Masnou i la festa. Tenim una nova programació, impulsada per la 
Comissió de Festes, amb un munt de propostes i activitats organitzades per l’Ajuntament i les 
entitats de la vila. La contribució de moltes de les persones que formen part de la nostra xarxa 
associativa ens permet gaudir com mai de la nostra festa.

La terra, el mar i el foc representen allò que som. La terra és el nostre municipi arrelat al pas-
sat i al present; el mar, la nostra vocació com a poble; i el foc, l’element que caracteritza la festa. 
Durant aquests anys, “El Masnou, Terra de Mar”, com a proposta cultural i de promoció del nostre 
municipi, s’ha anat consolidant i ens ajuda a conèixer-nos i a presentar-nos davant de la gent que 
ve a visitar el nostre poble. Però segurament la Festa Major és el moment culminant de l’any, on 
tots podem gaudir de la nostra festa amb intensitat, convivència i ganes de gaudir de tot el que 
ens envolta.

La festa arriba just quan aquest govern municipal fa dos anys, amb les mateixes ganes de 
tirar endavant les millores necessàries per als veïns i veïnes del Masnou i impulsant projectes 
que, de ben segur, ajudaran a transformar-lo: millores a la via pública, l’Illa Centre, l’habilitació de 
carrers com a zones de vianants, la dotació d’una plaça de la vila… Igualment, tenim molts reptes 
pendents que aviat podrem afrontar, com la construcció de nous habitatges de protecció o�cial.

Però ara també és moment de festa grossa, de la Festa Major de Sant Pere 2017. Omplim els 
nostres carrers amb ganes de gaudir d’aquests dies. Ens veiem a la Festa Major.

Arriba el juny, i això vol dir estiu i Festa Major. Sant Pere 2017 ja és aquí!
Per tercer any consecutiu i perquè ja està consolidat, el �l conductor de la FM serà “Terra, Mar 

i Foc”, els tres elements que representem amb les tres Nimfes que cada any ens donen la benvin-
guda a la platja amb un pregó cada cop més sorprenent. Aquest any compta amb la participació 
dels ballarins i les ballarines que han estat seleccionats en el càsting que s’ha portat a terme el 
mes d’abril, tots ells joves del Masnou i membres de diferents escoles de dansa.

La Festa Major d’enguany la iniciem el dia 27 de juny amb el pregó, i acaba el diumenge 2 
de juliol. Durant aquests sis dies, tindrem activitats programades per a tots els públics, àmbits i 
diferents localitzacions al municipi.

Les novetats destacades d’aquest any són, en primer lloc, la recuperació de la �ra d’atrac-
cions, en petit format i infantil, que ubicarem a les pistes de Pau Casals. A manera de prova i 
havent-ne recollit la sol·licitud per part d’un grup de ciutadans, ens servirà per decidir la seva 
continuïtat i format. En segon lloc, “La Salada”, la nit dedicada als joves, batejada amb aquest 
nom pel grup motor i els participants al Pla Local de Joventut. Serà el dia 30, en una nit dedicada 
a l’escena musical local, amb tots els grups vinculats al poble, i una gran varietat d’estils, des del 
hip-hop, passant pel reggae, �ns a la música electrònica.

El programa, les activitats i l’oportunitat de seguir amb el �l conductor és fruit del treball de 
les comissions de festes, de les entitats i dels voluntaris del teixit social del municipi, i aquest any 
especialment també dels joves que han col·laborat en la confecció del cartell i han donat el nom 
de “La Salada” a la seva nit, la nit més jove de la platja d’Ocata.

Trobareu tota la informació a El Masnou Viu, a l’agenda del web municipal i a les xarxes soci-
als puntualment.

Bona Festa Major!

Redacció: Departament de Comunicació
Correcció lingüística: Marina Miralles Mestre
Disseny, maquetació i producció: Editorial MIC
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Revetlles de Sant Joan
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A les 20.30 h
Jardins de Can Malet
Arribada de la Flama del 
Canigó 

A les 21 h
Cercavila �ns a les revetlles 
de les pistes de Pau Casals (el 
Masnou Alt) i de l’esplanada de 
l’antiga caserna de la Guàrdia 
Civil.

A les 22 h
Encesa de les fogueres a les 
revetlles.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, 
Assemblea Nacional Catalana (ANC), 
Associació de Veïns i Veïnes del Masnou Alt, 
Luz del Alba, Atabalats del Masnou, Colla 
de Diables del Masnou, Colla de Geganters 
del Masnou, Flama del Masnou, Òmnium 
Cultural i Protecció Civil.

A les 21 h
Jardins de Can Malet
Revetlla del Casal de la Gent 
Gran de Can Malet

A les 21.30 h
Parc del Llac
Revetlla de l’Associació de 
Veïns del Bell Resguard

A les 22 h
Platja d’Ocata (dins perímetre 
entitat)
Revetlla del Club Ocata Vent

La nit de Sant Joan anuncia 
l’arribada de la Festa Major

A l Masnou, la nit de 
Sant Joan és senyal 
que s’acosta la Festa 
Major, ja que a tocar 

de la revetlla del 23 de juny hi 
ha la del patró del municipi, 
Sant Pere. Quan les fogueres 
enceses il·luminin la nit i co-
menci la gresca a les revetlles, 
els masnovins i masnovines 
gairebé ja tindran un peu a dins 
de la Festa Major d’enguany, 
que s’estendrà del 27 de juny al 
2 de juliol.

Abans, però, la Flama del Ca-
nigó arribarà al municipi �ns als 
renovats Jardins de Can Malet 
de la mà de diversos atletes 
voluntaris. Des d’allà, s’iniciarà 
una cercavila que conduirà 
�ns a dues de les revetlles que 
tindran lloc al Masnou: la que 
se celebrarà a les pistes de Pau 
Casals i la de l’esplanada de 
l’antiga caserna de la Guàrdia 
Civil, on s’encendran les fogue-
res amb la Flama.

Se celebraran cinc revetlles a diferents punts del municipi.
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El pregó de la Festa Major 
coronarà la Nimfa de la terra

J a fa dos anys que el 
pregó de la Festa Major 
del Masnou es conver-
teix en un moment ple 

de màgia gràcies als elements 
essencials. La terra, el mar 
i el foc tornen a ser, un any 
més, l’eix conductor de la 
Festa Major dels masnovins i 
masnovines. Després de donar 
protagonisme a l’aigua (l’any 
2016), aquest 2017 la terra serà 
l’element clau de la celebració. 

La llegenda diu que la Nimfa 
de la terra prové de la terra 
banyada per la brisa del mar i 
la llum de la lluna. Després que 
arribin a la platja d’Ocata les 
tres cercaviles dels elements 
essencials, la Nimfa serà coro-
nada el dimarts 27 de juny, a 
les 23 h, en el transcurs d’un 
espectacle dirigit per Bibiana 
Morales i Víctor Sancho (direc-
tors artístics de l’espectacle en 
les dues ocasions anteriors). 

Com a novetat d’enguany, 
aquesta representació comp-
tarà amb la participació de 
ballarins i ballarines voluntaris 
escollits mitjançant un càsting 
sorgit de la convocatòria artís-
tica que es va fer per participar 
en el pregó de la Festa Major. 

Les persones seleccionades 
han treballat amb l’equip de 
direcció artística, teatral i core-
ogràfica del pregó i amb els 

professionals que hi actuaran 
per tal que l’espectacle sigui 
un èxit. 

El mateix dia 27, també hi 
ha un taller de llibres d’artista 
que se centrarà en la terra, el 
mar i el foc, a càrrec d’Elisa 
Pellacani (a les 18 h a la 
Biblioteca), i l’actuació dels 
Salerosos de Can Mandri (a 
les 19.30 h a la plaça dels 
Països Catalans).

DIMARTS 27
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ENTREVISTA

Perquè el nom de Henna?
Volíem trobar una paraula 
senzilla, que ens evoqués co-
ses nostres, pròpies del que 
fem, del nostre estil. El nom 
de Henna ens transmet exo-
tisme, calidesa... La henna et 
dibuixa a la pell d’una mane-
ra molt subtil, es fusiona amb 
la pell com es fusionen les 
nostres veus. Volíem evocar 
aquesta sensació amb el nom.

Quant de temps fa que can-
teu juntes? La connexió i la 
complicitat entre vosaltres es 
transmet dalt de l’escenari. 
Com ho aconseguiu?
Ens vam conèixer fa tres anys, 
ja (com passa el temps!), i des 
del primer dia vam començar 
a cantar juntes. Tenim una 
molt bona amiga en comú 
que volia que li cantéssim una 
cançó per al seu casament i 
això vam fer! La connexió va 
ser molt forta entre les dues, 
potser pel nostre moment 
vital o perquè sentíem la mú-
sica d’una manera molt sem-
blant, honesta, profunda… 
A la gent li va agradar molt i 

va començar a créixer en no-
saltres, d’una manera molt 
casual —com tot el que pas-
sa a Henna—, la creença que 
nosaltres podíem gaudir molt 
cantant juntes i fer gaudir el 
públic. Així, doncs, vam de-
cidir emprendre un projecte 
musical, a poc a poc, sense 
pressa.

Coneixeu el Masnou?
Ana: Si, jo ho conec de fa molt 
de temps. Vaig treballar de so-
corrista a la platja durant cinc 
estius, i quins estius! Sovint 
jugo a voleibol a Ocata i he 
tingut la gran oportunitat de 
participar en espectacles cul-
turals increïbles, com són el 
musical de Grease de la Com-
panyia de la Bibiana Morales 
o el pregó de la Festa Major 
dels darrers dos anys. He vis-
cut moltes coses de tot tipus 
en aquest poble, me l’estimo 
molt.
Gemma: A mi també m’agra-
da molt el Masnou, la plat-
ja, l’ambient d’estiu, és molt 
agradable. Recentment, amb 
Henna hem vingut plegades 

“Oferirem temes 
que vam cantar 
a la darrera 
edició de l’Oh 
Happy Day, però 
els portarem al  
nostre terreny”

a participar d’un espectacle 
a Ca n’Humet. Ens hi sentim 
com a casa.

Quin repertori teniu previst 
oferir als ciutadans del Mas-
nou per a la Festa Major?
Normalment ens apropem 
molt a temes soul, rock, blu-
es… ens sentim molt còmo-
des en aquest registre. Aques-
ta vegada oferirem els temes 
que vam cantar a la darrera 
edició de l’Oh Happy Day, 
però els portarem al nostre 
terreny (riures). Així, doncs, 
es pot dir que mostrarem les 
dues vessants de Henna, i a 
veure quina agrada més al 
públic! Aquest cop, ens acom-
panya en primícia la nostra 
banda, estem molt contentes 
d’haver fet aquest pas enda-
vant i poder comptar amb ells 
a partir d’ara.

Juntes sumeu. Què sentiu 
quan connecteu alhora amb 
el públic? 
Quan cantem ho fem les dues 
amb el cor, posant davant del 
públic el que hi ha. Respirem 

HENNA  
El duet més encisador
Henna són l’Ana i la Gemma, dues noies 
de Barcelona però amb una relació 
ben estreta amb el Masnou. Molts de 
vosaltres les coneixereu per la seva 
participació en el programa musical de 
TV3 Oh Happy Day, en què grups vocals i 
corals d’arreu de Catalunya competeixen 
interpretant cançons per convèncer 
el jurat del programa. El duet Henna 
actuarà el dia del pregó i, per a una 
d’elles, no serà el primer cop.

plegades i ens escoltem per 
poder crear una harmonia 
que arribi també al cor del 
públic. Les nostres veus i per-
sonalitats són diferents, i això 
també volem manifestar-ho 
mantenint sempre la nostra 
essència individual. Creiem 
que això també suma. El que 
fem ho fem per al públic i 
quan aconseguim transme-
tre-ho és realment màgic per 
a nosaltres.

Henna vindran acompanyades, en primícia, per la seva banda.

CEDIDA
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U n cop es veuen engalanats 
carrers com el de Sant Rafael (a 
les 10 h se’n farà la inauguració 
amb un esmorzar dedicat al 

porró), el Masnou entra en plena Fes-
ta Major. La del 28 de juny és una nit 
especial per als masnovins i masnovines, 
que, quan arriba el vespre, comencen a 
baixar cap a la platja a esperar el castell 
de focs d’arti�ci. Enguany, l’espectacle 
canvia de companyia pirotècnica i anirà a 
càrrec de Pirotècnia Garcia, l’encarregada 
de realitzar any rere any l’espectacle de la 
Companyia del Foc durant el Festival Ple 
de Riure.

Mentre la platja d’Ocata no s’il·lumina 
amb els focs d’arti�ci, per tal que l’espe-
ra sigui més amena, les havaneres d’Els 
Cremats escalfaran els motors. També ho 
faran els participants del correfoc juvenil, 
que seran els encarregats d’il·luminar 
els carrers de la vila amb les espurnes i 
recordar amb els espetecs que el Masnou 
està de Festa Major.

Després de l’espectacle pirotècnic, 
l’animació de la nit anirà a càrrec del grup 
Di-versiones, un espectacle per a tots els 
públics que amenitzarà la revetlla de Sant 
Pere tal com ho va fer l’any 2015, amb 
l’objectiu de “passar-ho bé i fer-ho passar 
bé”. Di-versiones oferirà “ritmes desen-
fadats i de karaoke popular, una barreja 
d’himnes dels anys 60, 70 i 80 amb pin-
zellades de les cançons de ràdio fórmula 
dels últims anys”.

Finalment, el DJ Guille Milkyway, 
responsable de la banda La Casa Azul, 
tornarà a tancar una nit de Festa Major al 
Masnou, tal com va fer la nit del pregó de 
l’any passat.

La revetlla de Sant Pere estrena focs

DIMECRES 28
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Les havaneres d’Els Cremats, el grup Di-versiones i el 

DJ Guille Milkyway animaran la nit dels focs.
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La tradició i la música 
marquen el dia del patró

El carrer de Sant Rafael engalant.

Concert a les 60 escales.

L’Orquestra Maravella va omplir el pati del Casino durant 

l’actuació per Festa Major 2015.

Havaneres al carrer de Pere Grau.

La missa solemne en honor a Sant Pere.

DIJOUS 29

C om marca la tradició, 
la missa solemne 
concelebrada en ho-
nor al patró del Mas-

nou encetarà la jornada del 
dijous 29, que enguany tindrà 
uns convidats especials: el 
Cor de Cambra de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), dirigit per Poire Vallvé, 
que oferirà una cantada a 
l’església de Sant Pere després 
de l’acte religiós. De fet, la 
música serà l’eix d’aquest dia, 
atès que són unes quantes 
les activitats programades 
que inclouen les audicions de 
diferents estils musicals.

La del 29 serà una tarda 
ben musical que passarà del 
rock a les havaneres. Ple de 
rock serà un concert a les 60 
escales en què l’alumnat de 
l’Escola Municipal de Música 
del Masnou (EMUMM) cantarà 
els grans èxits de la història 
d’aquest gènere musical amb 
la col·laboració de la Jove 
Orquestra de Cambra del 
Masnou. També, sota el lema 
“per Sant Pere, la música t’es-
pera”, l’associació Sons oferirà 
un concert d’havaneres i de  
jazz-soul al carrer de Pere 
Grau. Per acabar la diada 
del patró, el pati del Casino 
acollirà el concert i, tot seguit, 
el ball tirat d’una de les 
clàssiques orquestres de Festa 
Major: l’Orquestra Maravella.

Altres activitats que tindran 
lloc aquest dia seran la 
partida de bitlles catalanes 
del carrer de Sant Rafael i 
l’esmorzar amb pa, vi i sucre 
a la plaça del Mercat Vell, a 
càrrec de l’Associació de Veïns 
del Casc Antic.

RAMON BOADELLA



DIVENDRES 30

L’ aposta per grups de mú-
sics del Masnou o amb 
una forta representació 
local és una de les nove-

tats d’aquesta Festa Major i es troba 
dins de les accions darrerament 
engegades amb la voluntat de re-
cuperar activitats dirigides al públic 
jove. Sota el nom de “La Salada”, el 30 
de juny acollirà una nit d’escena local 
que comptarà amb cinc concerts.

La nit l’encetarà SKAI, abans 
coneguda com a Fanny, una jove del 
Masnou, cantant de rap, guanyadora 
absoluta del Concurs de Música Jove 
2016. Les seves cançons expressen 
la veu del seu interior a ritme de 
hip-hop i és una de les poques veus 
femenines i catalanes dins d’aquesta 

cultura coneguda arreu del món. La 
noia, que desprèn “força i poesia” (així 
és com es de�neix ella), donarà pas 
a Sinergia, un grup de reggae amb 
in�uències de rap i dancehall que pre-
sentarà el seu primer treball a la platja 
d’Ocata, una setlist plena de noves 
cançons en què no faltarà l’esperit 
crític ni l’essència festiva i tropical del 
Maresme. I perquè la festa no s’aturi, 
agafaran el relleu els Pirat’s Sound 
Sistema, els sound system de reggae, 
ragga i dancehall per antonomàsia a 
Catalunya. Aquest grup, a cavall entre 
Sants i el Masnou, es dedica a posar 
del revés el panorama català des de 
�nals dels anys noranta, amb tres dis-
cos publicats i centenars de concerts 
a l’esquena. El seu xou és ple d’himnes 
propis, hits de la sempre bullent actu-

alitat musical jamaicana i incursions 
també al drum’n’bass.

Després del concert que oferirà 
Lágrimas de Sangre (LDS), el recent-
ment creat col·lectiu masnoví de 
música electrònica, The beat gene-
ration, serà l’encarregat de tancar la 
nit. El que pretén aquesta “generació 
del beat” és expandir el paradigma 
de la música electrònica, donant a 
conèixer des dels corrents precursors 
�ns a les noves tendències actuals. 
The beat generation són totes aque-
lles persones que no es conformen 
amb qualsevol cosa quan surten de 
festa. Busquen un públic entregat, 
obert a nous sons, amb motivació 
per experimentar a través de noves 
melodies i nous conceptes.

JOVE

La nit de 
‘La Salada’ 
vol recuperar, 
a través de 
la música, 
les activitats 
dirigides a joves 
per Festa Major. 

DIVENDRES 30

Una nit amb marcat accent local
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A partir de les 22.30 h
Platja d’Ocata
22.30 h SKAI 
23 h Sinergia
00 h Pirat’s Sound Sistema
02 h Lágrimas de sangre - LDS
03.30 h The beat generation

Pirat’s Sound Sistema

SKAI

Sinergia



És una banda de rap comba-
tiu-alternatiu que beu d’estils 
que van més enllà del hip-hop, 
com el rock i el reggae.  Ara pre-
senten Viridarquia (New Beats/
Kasba 2016), un àlbum de quin-
ze cançons amb una producció 
acurada i col·laboracions de 
luxe. Estan immersos en una 
gira que els està aportant una 
connexió molt especial amb 
el públic, tal com es va poder 
veure en la darrera edició del 
festival de Viña Rock 2017.
Essencialment, el poble del 
Masnou i, sobretot, la comar-
ca del Maresme, estan molt 
presents en la seva música i en 
les seves lletres, i és que LDS és 
també la unió de cinc músics 
que neix “a medio camino entre 
el Masnou y Barcelona”, tal 
com diuen en el seu hit “Voy a 
celebrarlo”. Masnovins i masno-
vines, vindreu a celebrar-ho? 

El vostre últim disc evoca el 
desig de connectar amb la 
naturalesa. Per què heu volgut 
centrar-vos en aquesta relació 
amb la natura?
A causa de l’esperit crític de la 
banda i les divergències d’opi-
nions, ens costa bastant uni�-
car conceptes, així que, quan 
treballem en un disc, el que fem 
és una pluja d’idees, de temes, de 
lletres, de ritmes, i anem unint-ho. 
No és que tinguéssim superclar 
que el disc aniria d’això, sinó que 
de mica en mica va anar agafant 
aquest color, �ns que ens en vam 
adonar i vam decidir que seria el 
�l conductor. Fer un disc temàtic 
té l’avantatge que et facilita la 
criba. Però vaja, no és que ho 
hàgim volgut nosaltres, ho ha 
volgut el disc. Potser és la natura, 
que ens envia senyals? (riures).

Molts dels vostres temes es 
focalitzen en la crítica i la lluita 
reivindicativa, però pot ser 

en la manera com apel·leu a 
l’optimisme, on recau part del 
vostre èxit?
Nosaltres som plenament cons-
cients que els temes platgeros 
són els que atrauen més gent. Els 
fem perquè són les cançons que 
més gaudim, tant escrivint com 
cantant. A qui no li agrada estar 
de bon humor i passar-ho bé?
No obstant això, estem orgullosos 
quan fem servir la música per 
expressar algunes coses incòmo-
des de dir i posar el nostre gra 
de sorra per avançar una mica. 
La festa és molt perillosa perquè, 
sota la premissa de passar-ho 
bé, es pot convertir en un espai 
on caben tot tipus d’abusos, 
on, si no hi estàs a gust, és culpa 
teva, i així tenim tot un circuit de 
discoteques per a menors on els 
missatges i les conductes són 
bastant nocives, masclistes, clas-
sistes, puerils i violentes. El que 
intentem és oferir una alternativa 
i reivindicar la festa com un espai 
on caben els missatges d’esquer-
res, mostrar que no tot són temes 
sobre tenir més poder que l’altre i 
follar molt. Als nostres bolos pro-
curem acabar ben amunt perquè 
la gent se’n vagi amb la sensació 
d’haver estat a una festa brutal, 
però alhora s’emporten a casa 
algun missatge (riures).

Com viviu l’èxit creixent de la 
vostra formació?
Molt contents, la veritat. Ha sigut 
un camí llarg i difícil, però fa uns 
cinc anys que estem immersos en 
un creixement continuat, gairebé 
exponencial. Estem molt agraïts 

que la gent ens doni suport i 
molt orgullosos de formar part, 
d’alguna manera, de la vida de 
tantes persones.

Quins són els reptes més 
propers per a Lágrimas de 
Sangre? Us espera un estiu 
distret?
Sí, ens venen uns mesos bastant 
bojos de no parar, de fer actuaci-
ons i girar. Farem una bona pila 
de festivals també aquest any. 
Tothom qui ens vulgui seguir ens 
té a les principals xarxes socials 
i a la pàgina web. I mentrestant, 
anem gestant el proper; no 
podem estar gaire temps sense 
fer música perquè d’aquest disc 
ja hem fet una trentena de bolos. 
Per sortir cada cap de setmana a 
presentar-lo amb il·lusió neces-
sitem tenir el cap �cat en nous 
projectes, estar pensant: “si això 
us mola, ja veureu el següent, ja”.

Parleu-nos del concert al 
Masnou. Sent una actuació 
de Festa Major i a casa vostra, 
tindrà alguna peculiaritat 
especial?
Sentim el Masnou com una de 
les nostres cases i per a nosaltres 
és un orgull i un plaer tornar-hi 
a tocar i, a més, fer-ho amb tots 
els grups amb qui compartim la 
nit i que també toquen a casa. 
Haurem d’estudiar si ens presen-
tem amb alguna sorpresa però, 
en qualsevol cas, serà un concert 
especial i esperem que la gent el 
gaudeixi tant o més que nosal-
tres. Us hi esperem a tots i totes! 

La baixada 
d’andròmines, 
cada any més 
creativa

La cursa amb vehicles de 
construcció pròpia, sense motor 
i fets amb materials de rebuig i 
andròmines de tot tipus torna el 
dia 30, a les 20.30 h, a l’avinguda 
de Pau Casals, per gaudir de la 
cinquena edició d’aquesta activitat 
que apro�ta de la millor manera els 
pendents tan característics del mu-
nicipi. Com és habitual, la baixada 
d’andròmines de la Festa Major de 
Sant Pere 2017 no tindrà ànim de 
competició, sinó que es premia-
ran les andròmines en funció de 
l’originalitat, la decoració, l’enginy 
i la motivació de l’equip o del con-
ductor. Vegeu-ne les normes de 
participació a la pàgina 24.

Durant el dia no s’aturen les 
activitats. De bon matí, al carrer de 
Sant Rafael, ja es podrà participar 
en la tradicional partida de bitlles 
catalanes per a infants, i la tarda 
es complementarà amb una ruta 
literària que s’emmarca dins el pro-
jecte comarcal “25 literaRutes pel 
Maresme”, a més d’una actuació de 
la Coral de Can Malet, una mostra 
de balls de diferents estils musicals 
per part de l’escola de dansa Estudi 
15, una cantada d’havaneres 
enfront del mar al mirador de Bell 
Resguard i el recorregut pel poble 
dels Trabucaires d’Ocata.
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tindrà alguna peculiaritat 

Sentim el Masnou com una de 
les nostres cases i per a nosaltres 
és un orgull i un plaer tornar-hi 
a tocar i, a més, fer-ho amb tots 
els grups amb qui compartim la 
nit i que també toquen a casa. 
Haurem d’estudiar si ens presen-
tem amb alguna sorpresa però, 
en qualsevol cas, serà un concert 
especial i esperem que la gent el 
gaudeixi tant o més que nosal-
tres. Us hi esperem a tots i totes! 
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R amon Mirabet, The 
Excitements i DJ Vito 
Martinni actuaran a 
partir de les 23.30 h i, 

�ns aleshores, el Masnou viurà 
un dissabte molt intens.

Des de primera hora del 
matí tindran lloc competicions 
esportives i, entre torneig i 
torneig, es podrà gaudir d’un 
munt d’activitats molt diverses: 
la festa familiar “Terra, mar i 
foc”, la XXV Trobada de gegants, 
una visita guiada a la Casa 
Benè�ca, una tarda literària al 
Casino, el gran joc del Masnou, 
terra de mar, un concurs de 
truites i pastissos casolans, 
sopars a l’aire lliure i el correfoc 
gran. Activitats per a totes les 
edats i gustos, en especial per 
als més petits.

Esport, activitats en família, 
cultura, gastronomia i tradi-

DISSABTE 1

ció ompliran els carrers del 
Masnou. En aquesta ocasió, la 
plantada de gegants de la XXV 
Trobada de gegants es farà al 
Parc Vallmora, des d’on arrenca-
rà una cercavila pels carrers del 
poble a partir de les 17 h.

La festa de dissabte anirà en 
augment

A partir de les 23.30 h, co-
mençaran els grans concerts. 
Ramon Mirabet, guanyador del 
premi a l’artista revelació ARC 
2016 i autor de la cançó “Those 
Little Things” de la campanya 
Estrella Damm de l’estiu del 
mateix any, encetarà la nit.

Un altre dels plats forts de la 
nit de dissabte serà la banda 
The Excitements, grup de  
rhythm & soul de Barcelona 
que visitarà el Masnou per 
segona vegada. 
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Eguany en Pere i l’Eulàlia i  la resta de gegants faran la plantada al Parc Vallmora.

Ramon Mirabet, guanyador del 

2016 i autor de la cançó “Those 

Un altre dels plats forts de la 

Un dissabte molt mogut!

La formació, coneguda arreu 
d’Europa, és considerada una 
de les hereves espirituals de 
l’època daurada de la música 
negra. Ofereix al públic un 
espectacle explosiu dalt de l’es-
cenari, amb la veu principal de 
Koko-Jean Davis, que aconse-
gueix demostrar l’eternitat dels 
clàssics i alhora innovar.

Els més valents tancaran la 
nit amb DJ Vito Martinni, un 
discjòquei del Masnou, conegut 
per les Festes Retrovito, on tenen 
cabuda tots els grans hits de les 
dècades dels anys 60, 70, 80 i 90. 
El seu sentit musical ha estat clau 
per amenitzar les nits de dife-
rents guinguetes així com locals 
musicals del Maresme.

THE 

EXCITEMENTS 

Torna el grup de 
rhytm & soul on 
regna la veu de la 
Koko per presen-
tar el seu tercer 
treball: Breaking 
The Rule (Penni-
man, 2016)
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ENTREVISTA

De músic de carrer a artista 
de renom. Es fa difícil conti-
nuar sent proper i natural?
No ho sé, no he fet res que 
em faci deixar de ser proper 
i natural. Intento fer el meu 
camí d’una manera natural; si 
abans tocava al carrer perquè 
era el que el cos em demana-
va, i ara canto en un escenari 
perquè el cos m’ho està de-
manant també. Però no per 
això he de deixar de ser pro-
per.

Tocar en festes majors t’apro-
pa a la gent, és aquest l’in-

gredient essencial de la teva 
música?
Connectar amb la gent és un 
dels ingredients importants, 
però no l’ingredient de l’artis-
ta, sinó de la música. Entenc 
la música com un intent de 
transmetre i connectar amb 
la gent, i també de rebre el 
contacte de la gent cap a un 
mateix.

Has tocat arreu d’Europa, a 
places molt diverses, carrers, 
sales… Què creus que pot 
aportar-te la nostra vila? Hi 
has estat mai?

Va ser el guanyador del premi a 
l’artista revelació ARC 2016 i el mateix 
any la seva cançó “Those Little Things” 
va ser escollida per a la campanya 
Estrella Damm de l’estiu. Fa sis anys, 
Mirabet iniciava el seu camí artístic 
fent de músic als carrers, les places i els 
metros de diverses ciutats d’Europa. 
Avui, està de gira arreu del país 
ocupant grans escenaris.
“Happy Days” va ser el seu primer 
single, però el salt definitiu va arribar 
amb la publicació del segon disc, 
Home is where the heart is. La seva 
participació en el programa televisiu 
Nouvelle Star, una versió francesa 
d’Operación Triunfo, fou l’empenta 
definitiva a la seva carrera. Es troba 
en el top 10 de la llista dels discs 
més venuts i compta amb 200.000 
reproduccions mensuals a Spotify.

Ramon 
Mirabet:
“Cada concert té la 
seva pròpia ànima, 
i al final el concert el 
fa la gent”
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Sí, i tant que hi he estat! No em 
plantejo gaire què m’aportarà un 
concert. M’agrada no pensar-hi i 
deixar que la gent em sorprengui. 
Segur que alguna cosa m’aportarà 
el Masnou, però no m’ho vull plan-
tejar abans d’anar-hi: plantejar-se 
les coses abans de viure-les és 
molt avorrit.

Com serà el concert?
Cada concert té la seva pròpia 
ànima, i al final el concert el fa la 
gent. Nosaltres plantegem el con-
cert com sempre, presentant el se-
gon disc i tocant temes del primer, 
però al final cada concert té la seva 

pròpia vida. Espero no saber mai 
com serà un concert abans de 
fer-lo, perquè al final els músics i 
jo dalt de l’escenari també vivim 
el concert, i cada moment és una 
experiència nova.

Diuen que la teva música des-
prèn bon rotllo i alhora és me-
lancòlica.
Tot aquest punt melancòlic i de 
bon rotllo és el Mediterrani, per-
què s’hi viu molt bé, es menja 
molt bé, hi ha molt bon clima, 
etc. Però alhora també és melan-
còlic perquè és on has viscut, on 
el temps va passant, els teus pa-

Plantejar-se 
les coses abans 
de viure-les és 
molt avorrit

res es fan grans, els avis es van 
morint, i vas fent la teva vida. Al 
final és casa teva, sempre tindrà 
un punt de melancolia.

Quins records penses que et 
pot evocar tocar a la Festa Ma-
jor del Masnou?
Doncs al ser a la platja al cos-
tat del mar em recordarà casa 
meva, Sitges, el meu poble, on 
he compost tantes cançons i 
viscut tantes coses. El Masnou 
és el Mediterrani, tocar davant 
del mar m’evocarà una mica tot 
el que comentàvem abans, bon 
rotllo i melancolia.
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DIUMENGE 2

Les activitats no s’aturen 
el darrer dia de Festa Major

De 10 a 14 h
A la plaça de Ramón y Cajal
Donació de sangL a tradicional despertada pels 

carrers de la vila farà que els 
masnovins i masnovines es 
llevin ben d’hora per apro�tar 

l’última jornada de la Festa Major. Les 
primeres activitats, de caràcter espor-
tiu, seran la XXVII Travessa al Port, el 
torneig interclubs de petanca, el de 
partides ràpides d’escacs i el Memorial 
Esteve & Josepo de bàsquet. A més, si 
us arriba una gustosa �aire de paella, 
que sapigueu que al Masnou Alt s’hi 
estaran elaborant paelles casolanes 
durant el concurs d’aquest plat que té 
l’arròs com a protagonista.

Els infants també podran acomia-
dar-se de la Festa Major de la millor 
manera: jugant i divertint-se amb les 

activitats infantils preparades per a 
aquest darrer dia. La festa infantil al 
carrer de Sant Rafael organitza un 
taller de cuina i un de maquillatge per 
a nens i nenes, a més d’una actuació 
especialment dedicada als més petits. 
L’escola d’arts escèniques La Teatral 
ha programat l’activitat “Música en 
família”, en què, a través de danses, 
cançons, jocs de falda i instruments 
musicals, els infants podran desen-
volupar la seva imaginació i la seva 
creativitat. També, per als qui vulguin 
refrescar-se, la festa de l’escuma de la 
Colla de Diables utilitzarà pistoles d’ai-
gua i la pols holly per omplir de color 
la jornada. A la tarda, arribarà una festa 
entorn de la música pop per als petits: 
el MasPop infantil. Primer, es podrà 

participar en els tallers a càrrec de 
Lleureka, on els menuts podran con-
vertir-se en autèntiques estrelles del 
pop i, un cop caracteritzats, podran 
gaudir del concert Pop Per Xics.

El pop no serà l’únic gènere musi-
cal que sonarà aquest dia; també hi 
haurà una ballada de sardanes amb 
la Cobla Punt Cat, balls llatins amb 
Deyvis Menéndez i el concert de la 
Coral Xabec a l’església de Sant Pere, 
un dels actes emmarcats en el 150è 
aniversari del naixement del mestre 
Lluís Millet i Pagès.

COMIAT

El ritme no 
baixarà aquest 
últim dia de 
celebració 
amb activitats 
lúdiques de 
caire esportiu, 
gastronòmic  
i musical
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A les 20.30 h
Jardins de Can Malet

Arribada de la Flama del Canigó 

A les 21 h

Cercavila fins a les revetlles de les 
Pistes de Pau Casals (el Masnou Alt) i 
de l’esplanada de l’antiga caserna 
de la G.Civil

A les 22 h 

Encesa de les fogueres

A les 21 h
Jardins de Can Malet

Revetlla del Casal de la gent gran 
de Can Malet

A les 21.30 h
Parc del Llac

Revetlla de l’Associació de veïns 
del Bell Resguard

A les 22 h
Platja d’Ocata (dins perímetre entitat)

Revetlla del Club Ocata Vent

Reserva de taules per a les revetlles 
(sopar de carmanyola):
-  Pistes de Pau Casals (amb barra de bar):  

telèfon 600 800 148
-  Esplanada antiga caserna G.C:  

soparrevetlla�ama@gmail.com
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Assemblea Nacional 
Catalana (ANC), Associació de Veïns i Veïnes del Masnou 
Alt - Luz del Alba, Atabalats del Masnou, Colla de Diables del 
Masnou, Colla de Geganters del Masnou, Flama del Masnou, 
Òmnium Cultural i Protecció Civil.

PRELUDI DE LA FESTA MAJOR

DURANT LA FESTA MAJOR

NIT DE SANT JOAN

Del 16 de juny al 2 de juliol
Casa de Cultura i Espai Casinet 

Exposició col·lectiva dedicada a 
“Terra” i Jove Creació
Amb motiu del �l conductor de la Festa Major del 
Masnou, “Terra, Mar i foc”, l’exposició col·lectiva 
sota el lema “Terra”. Al mateix temps, a la plaça de 
la Llibertat es mostraran les obres resultants de la 
convocatòria Jove Creació. La inauguració d’amb-
dues iniciatives tindrà lloc el 16 de juny a les 19.30 
h a l’Espai Casinet. 

Dissabte 24 de juny a les 18 h
Plaça dels Països Catalans

Actuació dels Marxosos d’Ocata
Ho organitza: Esplai de Gent Gran d’Ocata

Diumenge 25 de juny, de 18 a 21 h
Parc Vallmora

Comencem la Festa Major jugant
Agafa el trenet gratuït que et portarà �ns al parc, 
amb parada a l’escola Ocata, al Parc Vallmora i al 
carrer de Berguedà. Circuit d’habilitats per als més 

Horari d’obertura: 
Casa de Cultura: 
De dimarts a divendres de 16 a 20 h
 Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
Diumenges i festius de 10 a 14 h
Espai Casinet: 
Divendres de 17 a 20 h 
Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h 
Diumenges i festius d’11 a 14 h

Del 24 de juny al 2 de juliol
Pistes esportives de Pau Casals

Fira d’atraccions

El 30 de juny i l’1 i 2 de juliol

Tip de Tapes 
Bars i restaurants participen en la Festa Major oferint 
tapes ben originals relacionades amb el Masnou o 
amb el lema d’aquest any, “Terra, mar i foc”. 

petits, amb grans peces d’escuma tova de diferents 
formes i colors. Juga i Juga, combinació de 12 jocs 
gegants (quatre en ratlla, qui és qui, pesca...) i de 
45 jocs tradicionals (curses de sacs, estirar la corda, 
caminar amb xanques...). Berenar i begudes a preus 
populars. Preu de l’entrada per a infants i joves d’1 a 
18 anys: 3 euros (adults gratuït).
Ho organitza: ANC i ÒMNIUM CULTURAL EL MASNOU, ALELLA I TEIÀ

Diumenge 25 de juny, a les 20 h
Església de Sant Pere

Concert d’estiu amb el Cor Scandicus 
i l’Orfeó Laudate 
Concert homenatge a Lluís Millet per als amants de 
la música coral. El Cor Scandicus obrirà el concert 
amb repertori clàssic contemporani, i l’Orfeó 
Laudate interpretarà la Missa en Re Major, op. 86, 
d’A. Dvorák, i l’Stabat Mater de J. Rheinberger, sota 
la direcció de David Malet. El concert forma part 
dels actes de commemoració del 150è aniversari del 
naixement del mestre Lluís Millet i Pagès. 
Ho organitza: Cor Scandicus

# FMelMasnou2017
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De 18 a 20 h
Biblioteca Joan Coromines

Taller de llibres 
d’artista: Llibres de 
terra, de mar, de foc
A càrrec d’Elisa Pellacani.
Crear codis visuals perso-
nals per a una narració. 
Realització d’un prototip ex-
perimentant amb símbols i la 
seva relació amb els formats 
proposats. S’investigaran 
suports i continguts grà�cs 
per a un llibre de còpia única 
o en petit tiratge, fent servir 
tinta xinesa, pinzells, llapis, 
collage, paper…
Nombre limitat de partici-
pants. Mínim 14 anys. No es 
requereixen coneixements 
previs. Materials inclosos. 
Es suggereix portar estoig 
personal amb tisores, llapis, 
regla, cúter i paper per a 
collage.
Inscripcions a la Biblioteca.
El taller tancarà l’exposició 
Naturally a Book, mostra 
col·lectiva de llibres d’artista 
que tindrà lloc a la Biblioteca 
Joan Coromines entre el 30 
de maig i el 29 de juny. La se-
gona sessió serà el dimecres 
28 de juny.
Ho organitza: UNESCO El Masnou

A les 19.30 h
Plaça dels Països Catalans

Actuació dels 
Salerosos de Can 
Mandri
Ho organitza: Esplai de Gent Gran de 
Can Mandri

A les 22 h

Cercaviles dels tres 
elements: Terra, Mar 
i Foc.
Desfilada de la Terra 
Concentració a la plaça de 
Ramón y Cajal. 
Recorregut: Av. de Pau Casals, 
plaça d’Espanya, passeig 
Roman Fabra, Navarra, Roger 
de Flor, Santa Rosa, Tomàs 
Vives, Sant Felip i platja 
d’Ocata.
Desfilada del Mar 
Concentració a la plaça de la 
República. 

DIMARTS 
27 DE JUNY

Recorregut: Pompeu Fabra, 
Torrent Umbert, Barcelona, 
Tomàs Vives, Sant Felip i 
platja d’Ocata.
Desfilada del Foc
Concentració a l’Altell de les 
Bruixes. 
Recorregut: jardins del 
Mil·lenari, Mare de Déu de 
Núria, Mestres Villà, plaça 
d’Ocata, Sant Felip i platja 
d’Ocata.
Les cercaviles aniran acom-
panyades d’Els Timbals de 
la Marina (Escola Marinada), 
New Drummers (Escola 
Sagrada Família), La Colla de 
l’Orfeu (Escola Lluís Millet) 
i els Tabalers de la Colla de 
Diables.

A partir de les 21 h
Platja d’Ocata 

Pregó de la Festa 
Major 
Sopar de germanor tot 
esperant el pregó, que tindrà 
lloc a les 23 h i s’hi esceni-
�carà el �l conductor de la 
Festa Major: Terra, Mar i Foc. 
Seguidament, concert del 
duet Henna.

  DIMECRES  
28 DE JUNY 

A les 10 h
Carrer de Sant Rafael 

Inauguració del 
carrer engalanat 
Esmorzar de beure en porró. 
Patrocinat per Carnisseria 
Ventura, Condis, Celler del 
Mar i Can Mai Tanquis.
Ho organitza: Associació de Veïns del 
Carrer de Sant Rafael

A les 21 h
Club Ocata Vent (platja 
d’Ocata)

Revetlla de Sant 
Pere del Club Ocata 
Vent
Per a socis i amics del Club 
Ho organitza: Club Ocata Vent

A les 21 h
Platja d’Ocata

Havaneres amb el 
grup Els Cremats

A les 21.30 h

Correfoc juvenil

Recorregut: Ca n’Humet, 
Fontanills, M. de Déu de 
Núria, Mestres Villà, plaça 
d’Ocata, Tomàs Vives, Sant 
Felip, passatge del Port, 
passeig Marítim.

A partir de les 23 h
Platja d’Ocata

Revetlla de Sant Pere

A les 23 h

Castell de focs  
d’artifici, a càrrec de 
Pirotècnia García

A les 23.30 h, 

Concert del grup 
Di-versiones

A la 1.30 h,

dj Guille Milkyway

  DIJOUS  
29 DE JUNY 

A les 11 h
Parròquia de Sant Pere

Missa solemne 
concelebrada 
Cantada del Cor de Cambra 
de la UAB.

A les 12 h
Carrer de Sant Rafael

Campionat de bitlles 
catalanes
Per a adults no professionals. 
Premi per als tres primers 
classi�cats. Patrocinat per 
Carnisseria Ventura i Hostal 
d’Ocata.
Ho organitza: Associació de Veïns del 
Carrer de Sant Rafael 

A les 12 h
Plaça d’Església

Pa amb vi i sucre
Ho organitza: Associació de Veïns del 
Casc Antic

A les 18 h
A les 60 escales

Ple de rock
L’Escola Municipal de Música 
del Masnou (junt amb la 
Jove Orquestra de Cambra 
del Masnou) oferiran un 
engrescador concert inspirat 
en els grans hits de la història 
del rock.
Ho organitza: Escola Municipal de 
Música del Masnou

A les 18 h
Carrer de Pere Grau

Per Sant Pere la 
música t’espera
Cantada d’havaneres i con-
cert de jazz-soul
Ho organitza: Sons

A les 19 h
Casino del Masnou

Concert i ball tirat 
amb l’Orquestra 
Maravella
Concert a les 19 h i ball tirat a 
les 23 h. 

21 h
Espai Escènic

Projecció “Queda’t 
al Masnou”
Episodi especial de Festa 
Major
Preu: 3 euros
Ho organitza: AJTEM

  DIVENDRES  
30 DE JUNY 

A les 10 h
Carrer de Sant Rafael

Campionat de 
bitlles catalanes per 
a infants
Joc tradicional amb les bitlles 
guarnides i llaminadures 
per a tots els participants. 
Xocolatada i taller infantil de 
manualitats.
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
Els pescadors de la Confraria 
Verge del Carme de Montgat, 
el Masnou i Premià de Mar es 
traslladen al Masnou per la 
Festa Major perquè pugueu 
comprar el millor peix de les 
nostres costes més a prop 
de casa. 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, amb la col·laboració de 
la Confraria Verge del Carme de 
Montgat, el Masnou i Premià de Mar.

A les 19 h
Plaça de l’Església

Ruta literària
Recorregut. 

Ruta literària, conduïda per 
Marta Roig, que s’emmarca 
dins el projecte comarcal “25 
literaRutes pel Maresme”, 
basada en una selecció de 
textos d’autors i autores 
masnovins: Vicenç Llorca, J.A. 
Masoliver, Adriana Monclús, 
Esteve Pujol, Anna Rossell i 
Mireia Vancells. El passeig és 
un recorregut pel Masnou 
acompanyat de la lectura 
dels textos seleccionats. 
Cal inscripció prèvia a la 
Biblioteca Joan Coromines: 
biblioteca@elmasnou.cat 

A les 19 h
Jardins de Can Malet 

Actuació de la Coral 
de Can Malet i rom 
cremat
Ho organitza: Casal de Gent Gran 
Can Malet

A les 20 h
Carrer de Sant Rafael

Mostra de balls 
d’Estudi 15
Balls de diferents estils 
musicals per part de l’escola 
de dansa Estudi 15. Hi haurà 
mojitos per als adults. Amb 
la col·laboració de Can Mai 
Tanquis.
Ho organitza: Associació de veïns del 
Carrer de Sant Rafael

A les 20.30 h
Avinguda de Pau Casals

V Baixada 
d’Andròmines 
Cursa d’andròmines amb 
vehicles de construcció 
pròpia, sense motor i fets 
amb materials de rebuig i 
andròmines de tot tipus. 
Activitat patrocinada per 
Construccions Jordi Fortea. 
Vegeu-ne les normes de 
participació a la pàgina 24.
Consulteu-ne les bases. 
El termini d’inscripció �nalit-
za el dimarts 27 de juny.

A les 21.30 h
Parc del Llac

Cantades 
d’havaneres 
Gaudirem de la música de les 
havaneres i de les aromes del 
rom cremat.
Ho organitza: Associació de Veïns de 
Bell Resguard
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A partir de les 21.30 h

Cridant a la Festa
Els Trabucaires d’Ocata 
recorreran el poble cridant a 
la Festa Major. 
Recorregut: plaça de l’Esglé-
sia, Sant Josep, Rafael Bert, 
Bonaventura Bassegoda, 
Roger de Flor, Sant Rafael, 
Sant Felip, Mare de Déu de 
Núria, Bergantí Caupolican, 
Doctor Botey, Sant Agustí, 
Puerto Rico,  plaça dels Països 
Catalans.
Ho organitza: Associació de Veïns del 
Cul d’Ocata i Trabucaires d’Ocata

A partir de les 22.30 h
Platja d’Ocata

La Salada
Escena local jove 
22.30 h SKAI 
23 h Sinergia 
00 h Pirat’s Sound Sistema
02 h Lágrimas de sangre -LDS
03.30 h The beat generation

  DISSABTE  
1 DE JULIOL      

A partir de les 9 h 
Complex Esportiu Municipal

XVIII Torneig 
Interdinàmic Sènior 
Masculí
Ho organitza: A.E.F.S. Masnou 
Interdinàmic 

A partir de les 9 h
Jardins de Can Malet 

Campionat Open 
Dòmino per parelles
Ho organitza: Associació de Dòmino 
per parelles del Masnou

A les 10 h
Can Malet (1a planta)

Torneig infantil 
d’escacs
Adreçat a infants menors de 
16 anys amb coneixements 
del joc d’escacs. Trofeus 
per als primers classi�cats 
i medalles per a tots els 
participants.
Ho organitza: Club d’Escacs El Masnou

A les 11 h
Casa Benè�ca del Masnou 
(Rector Pineda, 12)

Visita guiada a la 
Casa Benèfica
Un dels edi�cis modernistes 

més singulars del municipi 
del Masnou. Dissenyat per 
l’arquitecte Gaietà Buïgas i 
Monravà l’any 1902 i promo-
gut per l’alcalde Pau Estapé i 
Maristany, la creació d’aquest 
asil benè�c va suposar la con-
cessió a la vila del Masnou del 
títol de “benè�ca” per part del 
rei Alfons XIII. En un moment 
històric en què les adminis-
tracions públiques no preve-
ien atendre els desvalguts, la 
creació d’aquest asil benè�c 
va garantir l’assistència de 
malalts i pobres a domicili, 
asil de vells, nens desempa-
rats i indigents. Un esperit de 
servei que encara es manté 
avui en dia. Cal inscripció 
prèvia en línia o a l’O�cina 
de Turisme: 93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, amb la col·laboració de la 
Casa Benè�ca 

A partir de les 11 h
Plaça d’Ocata

Festa familiar: 
TERRA, mar i foc
Juguem amb terra i aigua
D’11 a 13.30 h. Activitat 
familiar on l’aigua i la cons-
trucció seran les protagonis-
tes. Les famílies podran fer i 
desfer circuits d’aigua amb 
diferents materials.
D’11 a 13 h. Piscines i jocs 
d’aigua per als petits. Per a 
infants de �ns a 6 anys.
De 12 a 13 h. Tallers amb 
terra. Per a infants de 5 a 10 
anys. 
De 13 a 14 h. Gimcana, petits 
i grans. Per a tots els públics, 
�ns a 105 anys.
Sorteig vànova solidària. La 
recaptació es donarà a la 
Casa dels Xuklis (AFANOC).
Ho organitza: Fem Fira i Lleureka

A les 12 h i a les 13 h 
Escola de Vela del Club Nàutic 
El Masnou (dins del Port) 

Batejos de mar amb 
embarcacions de 
vela lleugera
Ho organitza: Club Nàutic El Masnou

A partir de les 17 h
Parc Vallmora

XXV Trobada de 
gegants 

Plantada al Parc Vallmora 
i cercavila pels carrers del 
poble acompanyada per la 
Colla Bastonera del Masnou 
Ple de Cops. 
Recorregut: Parc Vallmora, 
Torrent Vallmora, Roger de 
Flor, Sant Rafael, Sant Felip, 
Dr. Agell, Pere Grau, Mare 
de Déu de Núria, Santiago 
Russinyol, Joan Maragall, 
Uruguai, plaça dels Països 
Catalans.
Ho organitza: Colla de Geganters del 
Masnou

A les 17 h
Casino del Masnou

Tarda literària 
al Casino 
Coia Valls, Xulio Rodríguex, 
Silvia Tarragó, Jordi Mata, 
Begoña García Carterón, 
Jordina Ayats, Joaquim 
Molina, Xavier Theros, Rafel 
Nadal i Víctor Amela pre-
sentaran les seves darreres 
obres. Durant l’acte es farà 
la lectura dels treballs gua-
nyadors del Primer Concurs 
de Microrelats Casino del 
Masnou per part d’aquests 
autors i es farà entrega dels 
premis. I per als menuts hi 
haurà contacontes i xocola-
tada. En acabar, hi haurà un 
petit concert a càrrec del Cor 
del Casino, degustació de vi i 
un tastet de dolços.
Ho organitza: Casino del Masnou 

A les 17 h 
Platja de davant del carrer de 
Mare de Déu de Núria

9è Torneig Beach 
Tennis Chiringo 
La Xankla 
Torneig de tennis platja, 
en categories masculina, 
femenina i mixta. Sistema 
per eliminatòries, semi�nals i 
�nal. A les 17 h del 30 de juny 
i a les 19 h del 2 de juliol del 
2017.
Ho organitza: Tennis El Masnou

A les 19 h
Plaça de l’Església

El gran joc del 
Masnou, terra de 
mar
Un repte amb pistes escam-
pades per tota la població, 
enigmes i proves esbojar-

rades que haureu de fer 
amb un telèfon i un compte 
d’Instagram.
Tindreu 90 minuts per 
descobrir on heu d’anar, fer 
la missió que us proposen 
i immortalitzar-la amb una 
fotogra�a. La velocitat amb 
què respongueu, la qualitat 
de les fotogra�es i la quan-
titat d’amics que us facin un 
“m’agrada” seran la clau per 
obtenir la victòria.
Els menors d’edat hauran 
d’anar acompanyats d’un 
adult. Cal inscripció prèvia en 
línia o a l’O�cina de Turisme: 
93 557 18 34 /
 turisme@elmasnou.cat.
 
A partir de les 19 h
Carrer de Sant Rafael

Concurs de truites i 
pastissos casolans
La participació és oberta 
a tothom, a excepció dels 
professionals. Temàtica de 
la decoració: mar, terra i foc. 
Tota la decoració ha de ser 
comestible. Les truites i els 
pastissos s’han de portar fets 
al carrer de Sant Rafael dis-
sabte 1 de juliol, de 19.30 a 20 
h. El jurat emetrà el veredicte, 
que serà inapel·lable, a les 
20.30 h. Un cop avaluats pels 
jurats, els menjars podran 
ser degustats per totes les 
persones assistents. Vegeu-
ne les normes completes a la 
pàgina 25.
Ho organitza: La Colla de l’Hort i 
Associació de veïns del carrer de Sant 
Rafael

A les 20 h
Plaça de l’Església

Sopar de germanor
Sopar de germanor dirigit a 
veïns i masnovins a la plaça 
de l’Església. Cadascú ha 
de portar alguna cosa per 
menjar i compartir.
Ho organitza: Associació Casc Antic

A les 21 h
Carrer de Sant Rafael

Concert Coral 
La Teatral
Concert dirigit per Maria 
Millet.
Ho organitza: La Teatral

A les 23 h

Correfoc gran

Recorregut: Sortida de la 
Gaditana, Bonaventura 
Bassegoda, Roger de Flor, 
Esperança, Tomàs Vives, Sant 
Felip, Pintor Villà, Pere Grau, 
Mare de Déu de Núria, Sant 
Bru, Sant Domènec, Joan 
Maragall, Santiago Russinyol, 
Maristany Noms, Fontanills i 
l’Altell de les Bruixes.

A partir de les 23.30 h
Platja d’Ocata

Concert de 
Ramon Mirabet, 
The Excitements 
i Dj Vito Martinni

  DIUMENGE  
2 DE JULIOL 

A partir de les 7.30 h

Tradicional 
despertada pels 
carrers de la vila
Ho organitza: Grup de 
Tabalers de la Colla de 
Diables i Diables del món 
subterrani

A les 9 h
Port esportiu del Masnou 
(Escola de vela)

XXII Travessa 
al Port del 
Masnou 
Ho organitza: Natació el Masnou (NEM)

De 9 a 14 h
Pistes de petanca de Pau 
Casals

Torneig interclubs 
de petanca
Ho organitza: Club Petanca El Masnou 
Ramón y Cajal

9.30 h
Can Malet (segona planta)

Torneig de 
partides ràpides 
d’escacs 
Ho organitza: Club d’Escacs El Masnou

De 10 a 14 h
Plaça de Ramón y Cajal

Campanya de 
donació de sang
Ho organitza: Banc de Sang i Teixits
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EXPOSICIÓ

Mostres artístiques entorn de la terra, 
el fil conductor de la Festa Major

L a programació 
estable d’arts 
visuals prepara 
una edició espe-

cial per a la Festa Major. 
Diversos artistes del Mas-
nou participaran en les 
mostres col·lectives que 
tindran lloc al municipi 
entre el 16 de juny i el 2 

A les 10 h
Complex Esportiu Municipal 

Memorial Esteve & 
Josepo
Ho organitza: Veterans Bàsquet El Masnou

A les 10.30 h
Carrer de Sant Rafael 

Festa infantil 
Els infants podran gau-
dir d’un taller de cuina i 
maquillatge. Seguidament, 
actuació de la companyia de 
Juliol Aguilar.
Ho organitza: Associació de veïns i 
veïnes del carrer de Sant Rafael

A les 10.30 i a les 12 h
Escola d’arts escèniques del 
Masnou La Teatral 

Música en família
Amb danses, cançons, jocs de 
falda i instruments musicals, 
ens familiaritzarem amb 
aquest gran llenguatge que 
és la música. Sessió de les 
10.30 h adreçada a famílies 
amb nens de 12 a 36 mesos. 
Sessió de les 12 h adreçada 
a famílies amb nens de 3 a 
5 anys. Activitat gratuïta. 
Places limitades. Inscripcions 

a info@lateatral.net i al 676 
334 144. Es recomana dur 
mitjons antilliscants. L’Escola 
es troba al c. de Mestres Villà, 
73.
Ho organitza: La Teatral

A partir de les 10.30 h
Plaça de Ramón y Cajal

Concurs de Paelles 
La participació és oberta a 
tothom. Inscripcions �ns al 
dimecres 30 de juny (inclòs). 
Per a més informació i ins-
cripcions, adreceu-vos a l’As-
sociació de veïns i veïnes del 
Masnou Alt a l’Equipament 
Cívic de Pau Casals, de dilluns 
a divendres de 17 a 22 h o al 
telèfon 600 800 148. Vegeu-
ne les normes completes a la 
pàgina 25.
Ho organitza: Associació de veïns i 
veïnes del Masnou Alt 

A les 11 h
Plaça de Miquel Martí i Pol

Guerra d’aigua i 
terra i festa de l’es-
cuma
Cercavila de pols holly i 
pistoles d’aigua que ens por-

taran a la festa de l’escuma. 
A la plaça de Marcel·lina de 
Monteys.
Recorregut: plaça de Martí i 
Pol, Josep Pujades Truch, pas-
seig de Roman Fabra, plaça 
de Marcel·lina de Monteys.
Ho organitza: Colla de Diables del 

Masnou

A partir de les 18 h
Platja d’Ocata

El MasPop infantil
Festa infantil a la platja.

A les 18 h

Vull ser pop star! 
Tallers a càrrec de Lleureka 
Projectes Educatius. Si vols 
convertir-te en una estrella 
del pop, vine a les 18 h a la 
platja d’Ocata. T’ajudaran 
a caracteritzar-te com una 
veritable estrella del POP. 
Podràs fer-te diferents acces-
soris, elaborar el teu propi 
micròfon per cantar com una 
autèntica estrella, construir 
una xapa amb motius pop i 
maquillar-te com les estrelles 
de veritat. 
Les elaboracions es portaran 

a terme amb diferents ma-
terials (goma eva, materials 
reciclats…). 
Un cop estiguis preparat per 
l’ocasió, cap al concert de Pop 
Per Xics.

A les 19.30 h

Concert de Pop Per 
Xics Espectacle que farà 
vibrar la canalla i portarà 
nostàlgia als més grans de 
la família. Pop Per Xics és un 
grup d’animació musical per 
a tota la família, modern i ac-
tual. Cinc músics d’alt nivell, 
caracteritzats com els líders 
de les millors bandes de pop, 
són els encarregats de trans-
formar i interpretar, de forma 
divertida i pedagògica, les 
cançons més emblemàtiques 
de la música pop.

A les 19.30 h
Plaça d’Ocata

Ballada de sardanes 
de Festa Major
Amb la Cobla Punt Cat del 
Masnou Masnou. Entrega 
de la vànova solidària fruit 

de juliol. L’Ajuntament 
ha organitzat l’exposició 
col·lectiva de Festa Major 
“Terra”, on intervindran 
un total de vint-i-dos 
artistes amb les seves 
obres realitzades mitjan-
çant diferents tècniques 
artístiques, des de la pin-
tura i la ceràmica �ns a la 

fotogra�a o l’art d’acció. 
Els espais que acolliran 
les obres seran l’Espai 
Casinet i la Casa de 
Cultura, i la inauguració 
tindrà lloc el divendres 
16 de juny a les 19.30 h, a 
l’Espai Casinet.

D’altra banda, l’asso-
ciació Blancdeguix s’ha 

unit a la proposta amb 
una altra exposició en-
llaçada amb el leitmotiv 
de la Festa Major. Amb 
la voluntat d’animar els 
joves a treballar a partir 
de les arts visuals en gran 
format a l’espai públic, 
l’associació convida els 
joves artistes a fer una re-

�exió personal al voltant 
del tema “Cos a Terra”, 
el títol de la mostra. 
L’exposició d’art públic, 
en què participaran �ns a 
una desena d’artistes del 
Masnou de 14 a 25 anys, 
s’inaugurarà el mateix 16 
de juny, a les 19.30 h, a la 
plaça de la Llibertat.

de la iniciativa de Fem Fira a 
favor de la Casa dels Xuklis 
(AFANOC).
Ho organitza: Agrupació Sardanista 
del Masnou

A les 20 h
Església de Sant Pere

Concert de Festa 
Major de la Coral 
Xabec
Concert de la Coral Xabec 
en commemoració del 150è 
aniversari del naixement del 
mestre Lluís Millet i Pagès. 
Cançons de compositors 
catalans i europeus contem-
poranis, així com del mestre 
Lluís Millet: Enric Granados, 
Eduard Toldrà i d’altres. 
Piano: Bàrbara Llacay. 
Quartet In Nobis. Direcció: 
Montserrat Llagostera.
Ho organitza: Coral Xabec

A les 22 h
Plaça d’Ocata

Balls llatins
Animacions, salsa, bachata 
i rueda latina amb Deyvis 
Menéndez.
Ho organitza: Agrupació Sardanista 
del Masnou



EL MASNOU VIU    JUNY 201722



EL MASNOU VIU    JUNY  2017 23

Tots els establiments del municipi adherits a la ruta oferiran als clients una 
especialitat de tapa i una cervesa “quinto” Moritz a un preu tancat de 2,50 euros

TAPES

Degusteu la Festa Major 
amb la ruta Tip de Tapes

D iferents establiments 
gastronòmics (bars, 
restaurants…), boti-
gues especialitzades 

i parades del Mercat Municipal 
del Masnou aportaran el punt 
de sabor a la festa amb la ja 
tradicional ruta Tip de Tapes, 
una activitat emmarcada dins 
la Festa Major del Masnou que 
es desenvoluparà els dies 30 de 
juny i 1 i 2 de juliol del 2017.

L’objectiu principal de la 
ruta és vincular el sector de 
la restauració i l’hoteleria del 
municipi amb els seus actes 
festius. Enguany compta amb 
el patrocini de Moritz, que 
col·labora econòmicament amb 
la difusió de l’esdeveniment i 
els premis del concurs. S’edi-
tarà un fulletó informatiu amb 
informació de cadascun dels 
establiments participants amb 
la localització i una fotogra�a 

de la tapa que ofereix. També 
serveix de butlleta per al con-
curs; serà segellat pels diferents 
establiments quan es degusti la 
seva tapa.

En el moment de tancar 

aquesta edició encara estava 
vigent el termini d’inscripcions 
per a la ruta. Es podrà consultar 
el llistat dels establiments parti-
cipants a la pàgina web  
www.elmasnou.cat.
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Normes de la V Baixada d’Andròmines

Normes de concursos

Divendres, 30 de juny
A les 20.30 h
Avinguda de Pau Casals

Cursa d’andròmines amb vehicles de 
construcció pròpia, sense motor i fets amb 
materials de rebuig i andròmines de tot 
tipus. Activitat patrocinada per Construcci-
ons Jordi Fortea. 
La Baixada d’Andròmines de la Festa Major 
de Sant Pere 2017 no té ànim de competi-
ció. Es premiaran les andròmines en funció 
de l’originalitat, la decoració, l’enginy i la 
motivació de l’equip o del conductor.

Requisits per als participants: 
•  Poden participar-hi andròmines de fabri-

cació pròpia i sense motor conduïdes per 
un o més conductors disfressats segons 
una temàtica. 

•  Per als participants menors d’edat: 
   -  Els participants de menys de 12 anys han 

d’anar acompanyats d’un adult i sota la 
responsabilitat d’aquesta persona. 

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

•  És obligatori l’ús de casc i guants, i es reco-
mana 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 del material i la 
mida que es vulgui. És indispensable que 
disposi d’un 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 la base d’un 

automòbil per construir-la.
•  Ha de tenir com a mínim tres rodes. 
•  Ha de tenir suport per ser remolcada, tant 

pel davant com pel darrere. En el cas que 
l’andròmina pugui ser transportada per 
una persona, no caldrà fer ús del suport 
esmentat. 

•  L’estructura del carretó ha de ser ade-
quada, de manera que no en sobresurtin 
elements perillosos (barres de ferro, fustes, 
canyes, objectes punxants…) que puguin 
perjudicar els espectadors ni els mateixos 
participants. 

Requisits durant la cursa: 
•  Els participants s’han de presentar als boxs 

habilitats a les pistes esportives de Pau Ca-
sals a partir de les 20 h del divendres 30 de 
juny per veri�car les inscripcions, recollir 
els dorsals i rebre les acreditacions.

•  Les andròmines seran examinades per 
comprovar que compleixen els requisits. 
En cas contrari, no se’n permetrà la parti-
cipació.

•  Les baixades seran individuals i no es 
valorarà la velocitat.

•  No s’han de fer maniobres que puguin 
posar en perill la seguretat dels altres 
participants ni la del públic. 

Recorregut
El recorregut discorrerà per l’avinguda Pau 
Casals �ns a la plaça d’Espanya.
Durant tot el recorregut hi haurà protecci-
ons a les zones con�ictives. 

Premis
Dues entrades dobles de la temporada 
estable de l’Espai Escènic per:
A l’andròmina més engalanada.
A l’andròmina més original.
A l’andròmina més sorollosa.

Inscripcions
El termini d’inscripció �nalitza el dimarts 27 
de juny de 2017.
Les inscripcions es portaran a terme a l’O�-
cina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament 
(carrer de Roger de Flor, 23). Horari: De dl. a 
dv. de 08.30 a 14 h i dj. de 16 a 19 h.
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 d’identi�cació de l’andròmina.
•  Autorització signada en 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’ins-
criure’s en el qual declaren que la seva parti-
cipació és voluntària i sota la seva responsa-
bilitat, i exclouen l’organització 
de qualsevol responsabilitat 
derivada d’aquest fet. 
L’organització es reserva el 
dret de modi�car les bases 
segons la necessitat de la 
cursa. 

Per a qualsevol altra infor-
mació o consulta:  
Regidoria d’Infància  
infancia@elmasnou.cat  
93 540 18 46



     Concurs  
de paelles

Diumenge 2 de juliol
A partir de les 10.30 h
Plaça de Ramón y Cajal

  1.   La participació és oberta a tothom. 
L’organització limita la participació a vint 
paelles, a � 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’Equipament Cívic Pau Casals de dilluns a 
divendres de 17 a 22 h. També al telèfon 600 800 148 �ns al 30 
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 es reunirà per fer el tast, puntuar els arrossos més gustosos i la millor pre-

sentació. Cal tenir el requisit 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. 
Una paella guanyadora no podrà optar a dos premis.

  9.  En �nalitzar l’activitat, cada participant recollirà els estris que hagi utilitzat, posarà 
la taula i les cadires al seu lloc, apagarà les cendres amb aigua i les recollirà. L’acti-
vitat �nalitzarà a les 17 h. En cap cas hi haurà taules i cadires disponibles per a més 
estona. Un cop passades les 17 h ha d’estar tot recollit i l’entitat no es fa responsa-
ble de les persones que quedin a la plaça.

10. El fet de concursar implica l’acceptació d’aquestes normes.

Ho organitza: Associació de Veïns i Veïnes del Masnou Alt

Concurs de 
truites i pastissos 
casolans

1.  La participació és oberta a tothom, a 
excepció dels professionals.

2.  Temàtica de la decoració: mar, terra i foc.
3.  Tota la decoració ha de ser comestible. 
4.  Les truites i els pastissos s’han de portar 

fets al carrer de Sant Rafael el dissabte 1 
de juliol, de 19.30 a 20 h. 

5.  El jurat emetrà el veredicte, que serà 
inapel·lable, a les 20.30 h. 

6.  Un cop avaluats pels membres del jurat, 
totes les persones assistents podran 
degustar els productes. 

7.  Premis per categoria: 1r premi, 75 euros; 
2n premi, 50 euros; i 3r premi, 25 euros. 

Ho organitza: La Colla de l’Hort

L’organització limita la participació a vint 
paelles, a � 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.
Inscripcions a l’Equipament Cívic Pau Casals de dilluns a 
divendres de 17 a 22 h. També al telèfon 600 800 148 �ns al 30 

L’organització limita la participació a vint 
paelles, a � de facilitar la ubicació correcta 
dels cuiners i cuineres dins l’espai habilitat per 
a aquesta activitat. El sofregit no es pot portar fet 

Dissabte 1 de juliol
A partir de les 19 h
Carrer de Sant Rafael
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Per poder gaudir de la festa amb tranquil·litat i sense incidents, cal adoptar un seguit de reco-
manacions, 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 �nestres i balcons.

Mesures de protecció
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Recomanacions

Mesures de seguretat per als correfocs 
Per als propietaris d’establiments i 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 �nestres 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 ca-
lor, no els en tireu. Així evitareu que la pólvora es mulli i exploti o surti 
en una direcció imprevista en lloc de cremar-se.

•  Protegiu els aparadors i les vidrieres ubicades en l’itinerari que seguiran 
els grups de foc. Podeu utilitzar com a protecció cartrons per tal d’evitar 
cremades als vidres i altres elements de l’immoble. 

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

i les indicacions dels serveis d’ordre per tal que la vostra participació en 
el correfoc esdevingui una autèntica festa.

•  Eviteu els passos soterranis poc ventilats i intenteu no coincidir-hi amb 
el pas del correfoc. La presència de fum i la concentració de persones 
pot ser un risc.

•  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 a un correfoc és la de cotó, amb mànigues, 
pantalons llargs, un barret de roba i unes sabates esportives de pell que 
us aga�n bé els peus. Eviteu participar activament en l’acte si porteu 
roba de �bra 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 �ames. Sobretot, no correu, ja que les �ames 
revifarien i serien encara més virulentes.

•  Espereu la comitiva del correfoc en carrers amples i eviteu, en la mesura 
que us sigui possible, les aglomeracions i els embussos de gent.
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•  No demaneu aigua als veïns. Així, evitareu bloquejos i relliscades; tam-
bé 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 destor-
beu cap dels seus membres. 

•  No es pot encendre foc ni fumar al voltant de les bosses o receptacles 
de material pirotècnic ni a prop dels portadors del material que utilit-
zen els grups.

•  Els participants han de mantenir la distància de seguretat adequada 
per resguardar-se de les espurnes i detonacions dels productes pirotèc-
nics 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’incom-
pliment d’aquestes mesures de seguretat i recomanacions per als actes 
de foc serà responsabilitat de cada participant.



Del 24 de juny al 2 de juliol s’instal·larà a 
les pistes de la zona esportiva Pau Ca-
sals. Tal com es va acordar a la Comissió 
de Festes, la �ra serà de format reduït i 

adreçada especialment als infants.

Aquesta �ra torna al municipi fruit d’una peti-
ció popular. Un grup de veïns va demanar-ne la 
recuperació per Festa Major, i el tema es va tractar 
a la Comissió de Festes, que va acordar que es 
tornaria a muntar però amb un format diferent de 
l’anterior.

Torna la �ra 
d’atraccions per 
Festa Major

Les banderoles de 
terra, mar i foc

L es ja característiques banderoles verdes 
(terra), blaves (mar) i vermelles (foc) per 
engalanar els balcons durant la Festa 
Major es podran recollir a partir del 26 de 

juny als punts següents: Casa de Cultura (O�cina 
de Turisme), Biblioteca Joan Coromines (Roger de 
Flor, 23) i o�cines municipals (Tomàs Vives, 4). A 
més, els dies 27 i el 28 de juny també es podran 
recollir durant els actes de la Festa Major al Punt 
d’Informació Municipal (PIM) que hi haurà instal-
lat a la platja d’Ocata. Se’n repartiran �ns que se 
n’exhaureixin les existències.
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ELS FESTIVALS COMPLETEN L’OFERTA LÚDICA DE L’ESTIU AL MUNICIPI 

Entre el 5 i el 8 de juliol, 
el Fascurt celebra els 15 anys

L a quantitat de curtmetratges rebuts 
per participar en el Festival Fascurt, 
organitzat per l’Associació AKONGA, 
augmenta any rere any. Així ho de-

mostra la seva quinzena edició, que compta 
amb un total de 822 audiovisuals rebuts per 
participar en aquest festival de curtmetrat-
ges a la platja d’Ocata. “Quinze anys s’han 
fet molt curts” i, per celebrar l’aniversari, s’ha 
programat seccions commemoratives amb 
el millor d’aquestes quinze edicions i altres 
activitats especials.

PROGRAMA

Dimecres 5 de juliol
Guingueta La Canya
20 h Presentació Fascurt 2017. 15a edició
20.30 h Concert: The Juernes + Critical

Dijous 6 de juliol 
Platja d’Ocata
22.30 h Secció Ficció
00.00 h Secció Animació
00.30 h Secció Undercurt i Fascurt clàssics

Guingueta La Canya
01 h Ocata horrors

Divendres 7 de juliol 
Platja d’Ocata
22.30 h Secció Ficció
00.00 h Secció Animació
00.30 h Secció Undercurt i Fascurt clàssics 

Guingueta La Canya
01 h DJ 1d+9 

Dissabte 8 de juliol
Platja d’Ocata
22 h Curts el Masnou i Fascurt clàssics
22.45 h Entrega de premis i projecció 
Palmarès Fascurt 2017
00.00 h La nit + freak, sessió especial amb 
els curts de la secció Undercurt més freaks 
i divertits.

Guingueta La Canya
01 h DJ Jordi Dila

JURAT

Elena 
Jaumeandreu, 
Artur Busquets, 
Javier Meler, 
Rosa Boladeras, 
i Judit Martín 
conformen 
el jurat que 
valorarà els curts 
de ficció. 
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El festival ple de 
riure va néixer fa 21 
anys com un lloc de 
trobada estiuenc amb 
la cultura, en forma de 
teatre, circ i humor.

E l Masnou s’omplirà 
novament de rialles 
durant el festival 
de teatre còmic Ple 

de Riure, que els dies 19, 20, 
21 i 22 de juliol assolirà la 
21a edició. Com sempre, el 
festival combinarà l’oferta 
d’actes populars en places de 
la població amb muntatges a 
la platja i a l’Espai Escènic que 
complementaran l’humor 
amb altres especialitats del 
món de la faràndula.

El primer dia del Festival 
l’encetarà l’espectacle 
Maiurta, de Los Galindos, 
seguit pel marxós Landry el 
Rumbero i per la represen-
tació Cuerdo, del danès Karl 
Stets. Dijous serà el torn de 
les companyies: El que ma 
queda de teatre i L’Avalot 
Teatre portaran a escena Els 
secrets de Mr. Stromboli. Més 
tard, es podrà veure Chefs, 
de Producciones Yllana. 
Divendres a la tarda serà el 
torn dels Teatre Mòbil, que 
oferiran l’espectacle Cösmix 
i, a la nit, de Mal Martínez, 
amb Humor i Hòsties. El darrer 
dia, a més del tradicional 
piromusical Miscel·lània, de la 
Companyia del Foc, hi haurà 
altres actuacions, com L’efecte 
cargol, de Companyie de 
Cirque Kadavresky.

El Ple de Riure arriba a la 
21a edició, del 19 al 22 de juliol
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Parades del trenet turístic: 
“Comencem la Festa Major 
jugant”

• Escola Ocata (passeig de 
Roman Fabra)

• Parc Vallmora (carrer de 
Frederic Mompou)

• Carrer de Berguedà (davant 
de la parada de l’autobús 
urbà)

RECORREGUTS

Cercaviles dels tres ele-
ments

22 h Des�lada de la Terra. 
Concentració a la plaça de 
Ramón y Cajal. 
Recorregut: Av. de Pau Casals, 
plaça d’Espanya, passeig de 
Roman Fabra, Navarra, Roger 
de Flor, Santa Rosa, Tomàs 
Vives, Sant Felip i platja 
d’Ocata.

22 h Des�lada del Mar. 
Concentració a la plaça de la 
República. 
Recorregut: carrer de 
Pompeu Fabra, Torrent 
Umbert, Barcelona, Tomàs 
Vives, Sant Felip i platja 
d’Ocata.

22.15 h Des�lada del Foc. 
Concentració a l’Altell de les 
Bruixes. 
Recorregut: Jardins del 
Mil·lenari, Mare de Déu de 
Núria, Mestres Villà, plaça 
d’Ocata, Sant Felip i platja 
d’Ocata.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

Correfoc juvenil
Recorregut: Ca n’Humet, 
Fontanills, Mare de Déu de 
Núria, Mestres Villà, plaça 
d’Ocata, Tomàs Vives, Sant 
Felip, passatge Port i passeig 
Marítim.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou i Colla de Diables del 
Masnou

Cridant a la Festa
Els Trabucaires d’Ocata 
recorreran el poble cridant a 
la Festa Major. 
Recorregut: Plaça de l’Esglé-
sia, Sant Josep, Rafael Bert, 
Bonaventura Bassegoda, 
Roger de Flor, Sant Rafael, 
Sant Felip, Mare de Déu de 
Núria, Bergantí Caupolican,  
Doctor Botey, Sant Agustí, 
Puerto Rico, Brasil i plaça dels 
Països Catalans.
Ho organitza: Associació 
de Veïns del Cul d’Ocata i 
Trabucaires d’Ocata

Diumenge
25 de juny, 
de 17 a 21 h

Dimarts
27 de juny, entre 
les 22 i les 23 h

Dimecres
28 de juny, 
a les 21.30 h

Dissabte 
1 de juliol, a 
partir de les 17 h 

Divendres 30 de 
juny, a partir de 
les 21.30 h

Dissabte 
1 de juliol, 
a les 23 h

XXV Trobada de gegants 
Plantada: Parc Vallmora
Recorregut: Torrent Vallmora, 
Roger de Flor, Sant Rafael, 
Sant Felip, Doctor Agell, Pere 
Grau, Mare de Déu de Núria, 
Santiago Russinyol, Joan 
Maragall, Uruguai i plaça dels 
Països Catalans.
Ho organitza: Colla de 
Geganters del Masnou

Correfoc gran
Recorregut: la Gaditana, 
Bonaventura Bassegoda, 
Roger de Flor, Esperança, 
Tomàs Vives, Sant Felip, 
Pintor Villà, Pere Grau, Sant 
Bru, Sant Domènec, Joan 
Maragall, Mare de Déu de 
Núria, Santiago Russinyol, 
Capità Maristany Noms, 
Fontanills i Altell de les 
Bruixes.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou i Colla de Diables del 
Masnou

Cercaviles dels tres ele-
ments: Terra, Mar i Foc

 Des�lada de la Terra
 Des�lada del Mar
 Des�lada del Foc
 XXV Trobada de gegants
  Matinada a càrrec dels 

Trabucaires d’Ocata
  Correfoc infantil i juvenil
  Correfoc gran 




