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Benvinguts a la Festa Major. Un any més, celebrem la nostra festa més important. La diada de 
Sant Pere ens marca, com és tradició, l’esdeveniment festiu i lúdic més important de l’any, i 
també l’inici de l’estiu, amb un mes de juliol amb moltes activitats, però amb dos esdeveniments 
especials des del punt de vista cultural, com són el Fascurt i el Ple de Riure.

Continuem la tradició d’aquests darrers anys amb els tres elements que volen caracteritzar la 
nostra festa, la terra, el mar i l’aigua, que simbolitzen el passat i el present actual del nostre mu-
nicipi. Aquest any, el foc és l’element festiu per excel·lència. Què seria una festa major sense focs 
d’artifici o sense diables, manifestacions tradicionals de la cultura popular? El foc serà l’element 
aglutinador de la nostra festa d’enguany.

El programa de festes que teniu a les mans combina, com és habitual, activitats pensades per 
a totes les edats: infants, joves i grans. Una programació que també inclou les activitats de les 
entitats de la vila que fan possible la nostra Festa Major i donen vida als nostres carrers durant 
bona part de l’any. Sense aquest treball i les necessàries complicitats entre tots no seria possible 
fer-vos arribar el programa d’aquest any 2018.

Aquesta és la darrera Festa Major d’aquest mandat municipal, amb moltes activitats i propostes, 
un any en què la prioritat del Govern ha estat anar millorant el nostre espai públic, on també es 
desenvolupa la nostra festa. Acabem obres i n’iniciem de noves que van millorant el nostre muni-
cipi i el van fent més accessible per passejar-hi i gaudir-ne. 

Vivim aquests dies amb intensitat als nostres carrers, fem viva la nostra Festa Major. 

Benvolguts masnovins i masnovines, 

Ja tenim aquí la festa grossa del 2018, la Festa Major de Sant Pere, el tret de sortida al cicle festiu 
de l’estiu, que continuarà amb el Fascurt i el Ple de Riure.

Seguint el fil conductor que vam iniciar el 2015 dels tres elements que identifiquen el nostre 
poble i representem amb les nimfes, aquest any el protagonista és el foc i volem inundar cases, 
finestres i balcons de color vermell i fer-ho visible amb les banderoles que, com cada any, reparti-
rem als equipaments municipals.

Iniciem la Festa Major el dia 27 de juny amb tres cercaviles i el pregó. Fins al dia 1 de juliol, hi ha 
cinc dies carregats d’activitats per a totes les edats i gustos, música, gresca, tradició i algunes 
sorpreses, com un trenet gratuït que funcionarà del divendres al diumenge per facilitar l’accés 
a la fira d’atraccions instal·lada a Pau Casals, i per complementar l’oferta gastrolúdica tindrem 
Happy Food Trucks als jardins dels Països Catalans. Tot gràcies a l’esforç i al treball de la Comissió 
de Festes, formada per totes les entitats que col·laboren amb l’Ajuntament i donen contingut a la 
Festa Major de tots i totes.

Teniu a les vostres mans el programa de Sant Pere 2018 amb tota la informació complementària 
per gaudir-ne amb il·lusió, seny i responsabilitat.

A més, aquest any estrenem Protocol contra les violències sexistes a les festes populars de la vila. 
Per una Festa Major lliure de violències sexistes! #NoésNo

Bona Festa Major!

Redacció: Departament de Comunicació
Correcció lingüística: Servei de Correcció de 
Català
Disseny, maquetació i producció: Editorial MIC
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Revetlles de Sant Joan
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L a nit del 23 de juny, les 
fogueres il·luminen els 
sopars amb la família o els 
amics, mentre es menja 

coca o es tiren petards. La nit més 
curta de l’any celebra la festa de 
Sant Joan (24 de juny) i, com no 
podria ser d’una altra manera, 
el Masnou s’omplirà de fonts de 
llum, petards i focs d’artifici per 
celebrar una revetlla que servirà 
per escalfar els motors per a la 
imminent arribada de la Festa 
Major del municipi, que tindrà 
el tret de sortida només quatre 
dies més tard. Aquestes dues 
commemoracions donaran la 
benvinguda a l’estiu, l’època en 
què el municipi bullirà ple de 
propostes per als masnovins i 
masnovines.

Els jardins de Can Malet acolliran 
l’arribada de la Flama del 
Canigó, de la mà de diversos 
atletes voluntaris. Des d’allà, una 
cercavila conduirà fins a dues de 
les revetlles que tindran lloc al 
municipi: la que se celebrarà a 
la plaça de Ramón y Cajal i la de 
l’esplanada de l’antiga caserna de 
la Guàrdia Civil, on s’encendran les 
fogueres amb la Flama. 

Sant Joan escalfa el foc de Sant Pere
La Flama del Canigó arribarà als jardins de Can Malet

A partir de les 20.30 h
Jardins de Can Malet
Arribada de la Flama del 
Canigó 

A continuació:
Cercavila fins a les 
revetlles de la plaça 
de Ramón y Cajal (el 
Masnou Alt) i de 
l’ esplanada de l’antiga 
caserna de la Guàrdia 
Civil

Encesa de les fogueres a 
les revetlles

Ho organitzen: 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.

Foc, diables, música, ball i coca són els elements protagonistes de la nit. 

La Flama del Canigó encendrà dues fogueres al Masnou.
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PREGÓ

Foc i llegenda
El pregó de la Festa Major tanca el cicle dels elements essencials 

coronant la nimfa del foc

A quest 2018 es tancarà 
el cicle de la llegenda 
de les tres nimfes que 
porten la Festa Major 

al Masnou dedicant la celebració 
al foc i coronant la nimfa que 
honora aquest element durant 
el pregó, el 27 de juny. L’inici 
simbòlic de la celebració donarà 
el tret de sortida a totes les 
activitats d’aquest esdeveniment 
popular després que tres 
cercaviles encapçalades per les 
àmfores en què es dipositen els 
tres elements màgics arribin 
a la platja d’Ocata, escenari 
del pregó. A les 23 h, tindrà 
lloc l’espectacle musical de 
coronació de la nimfa del foc, 
dirigit novament per Bibiana 
Morales i Víctor Sancho, en què 
participaran les tres nimfes 
i diferents personatges que 
escenificaran la llegenda dels 
elements identitaris de la festa.

Mentre s’espera la rebuda 
de les nimfes, per escalfar 
l’ambient, a la platja, a partir de 
les 21 h, tindrà lloc un sopar de 
germanor, i a les 22 h, sortiran 
de diferents indrets de la vila 
les cercaviles que portaran les 
àmfores dels tres elements a 
l’escenari del pregó a la platja. 
Les cercaviles comptaran amb 
la participació dels Timbals de 
la Marina (Escola Marinada), 
Ocatrons (Escola Ocata), SaFa 
Drummers (Escola Sagrada 
Família), La Colla de l’Orfeu 
(Escola Lluís Millet), FerGu Sons 
(Escola Ferrer i Guàrdia), i els 
Tabalers de la Colla de Diables 
i les entitats Luz del Alba i 
Country Ocata.

Altres propostes de la jornada 
d’inauguració

La jornada del 27 de juny ofereix 
altres motius per sortir al carrer 

a celebrar el primer dia 
de Sant Pere 2018: la 
inauguració del carrer 
engalanat de Sant Rafael 
(amb una partida de bitlles 
catalanes per als infants), 
el taller de bombolles 
de sabó i les actuacions 
musicals dels Marxosos 
d’Ocata, Suspicious Band i 
el Cor Scandicus. El pregó suposa el tret de sortida a la Festa Major. 
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A les 23 h tindrà lloc 
l’espectacle de coronació 
de la nimfa del foc, 
després que les tres 
cercaviles dels elements 
màgics arribin a la platja

CORONACIÓ 

El caràcter llegendari 
de la celebració
La llegenda de les tres nimfes 
(cadascuna representant un dels 
elements de terra, mar i foc) es 
va crear l’any 2015 com un fil 
argumental per ajudar la població a 
descobrir els petits elements màgics 
que conformen la vida i la celebració 
conjunta. Així, la Festa Major 2015 va 
tenir com a protagonistes aquests 
tres elements, precedint la del 2016, 
que es va centrar en l’aigua, i la del 
2017, que va ser protagonitzada per 
la terra. 

La col·laboració de la Colla de 
Diables i els tabalers dels Diables 
és indispensable durant el pregó 
i durant aquests dies de gresca i 
disbauxa. Joan Bertran, membre de 
la Colla de Diables i antic president 
de l’entitat, és una de les ànimes 
d’aquesta llegenda, que ha donat el 
significat màgic a la Festa Major de 
Sant Pere des de fa tres anys. La idea 
va sorgir quan l’Ajuntament va crear 
el lema “El Masnou, terra de mar” i va 
demanar propostes a la Comissió de 
Festes per aplicar el lema a la festa 
patronal. Tal com va explicar Bertran, 
“és una llegenda màgica, no és una 
història que sigui certa, però sí que 
podria ser” i “vam buscar que hi fossin 
representades les diferents parts 
del poble”. La llegenda explica que 
els tres elements que defineixen el 
tarannà del Masnou, l’aigua, la terra i 
el foc, necessaris per crear la matèria 
i la vida, es recollien en àmfores de 
tres punts distants de la vila. Un 
cop l’any, aquests tres elements 
es reunien al voltant d’una pedra 
màgica negra, a Cal Ros de les Cabres, 
i allà es combinaven i es feien bullir 
els tres elements amb altres herbes 
de la zona amb propietats especials. 
Del preparat, la nit més màgica de 
l’any, apareixien tres nimfes que 
responien a cada un dels elements 
i que repartien la seva màgia entre 
aquells que les envoltaven fins que 
sortís el sol.

L’àmfora del foc arribant a la platja, l’any 2015. 
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La nimfa de l’aigua va ser coronada el 2016. 

La nimfa de la terra va ser la protagonista de l’edició anterior. 
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DIJOUS 28

A la platja, es podrà participar en un sopar acompanyat 

per les havaneres de Borinquen. 

L’espectacle pirotècnic és una de les cites ineludibles. 

La subhasta cantada  mostrarà una de les formes de comerç més tradicionals. 

La Loca Histeria posarà música i diversió a la nit de la revetlla de Sant Pere. 

E l foc guspirejarà i 
espetegarà més que 
mai durant aquesta 
edició de la Festa Major 

i portarà la seva llum fins a la 
platja durant la revetlla de Sant 
Pere amb el castell de focs, una 
de les cites més multitudinàries 
de la celebració. 

A partir de les 21 h, la trobada 
serà vora el mar, a la platja 
d’Ocata, on sonaran les 
havaneres de la formació local 
Borinquen i s’oferirà rom cremat 
a càrrec de l’entitat Sons. Dues 
hores més tard, el cel de la 
platja del Masnou es tornarà a 
il·luminar com ho fa any rere 
any amb l’espectacle pirotècnic 
per excel·lència, el castell de 
focs, a càrrec de la Pirotècnia 
García, la mateixa companyia 
que el va fer l’any passat i també 
l’encarregada de l’espectacle 
de la Companyia del Foc del 
Festival Ple de Riure. Un cop 
acabin els focs, qui tingui ganes 
de moure el cos podrà fer-ho 
amb el concert del grup La Loca 
Histeria —formació guanyadora 
dels Premis de l’Associació 
de Representants, Promotors 
i Mànagers de Catalunya 
(ARC) 2015 al millor grup de 
versions—, que no és el primer 
cop que visita el municipi per 
portar-hi el ritme, l’humor i la 
diversió reinterpretant els èxits 
més trencapistes de tots els 
temps. Les caracteritzacions 
i la teatralització de cada 
component conformen un 
espectacle circense per ballar en 
una festa de música disco, pop 
i rock que també rememorarà 
una col·lecció d’inoblidables 
himnes de la infància i pubertat 
durant les més de dues hores 
que durarà a dalt de l’escenari. 

Nit de revetlla
El Masnou donarà pas al dia de Sant Pere amb el castell de focs

El discjòquei del Masnou PD 
Busquets tancarà la nit del dijous 
amb una sessió musical.

Abans que no caigui el sol, es 
podran fer d’altres activitats, 
entre les quals destaca la 
subhasta cantada de peix, 
una de les formes de comerç 
tradicional que més ha perdurat 
en la vida econòmica catalana 
i que encara mantenen els 
pescadors de la Confraria 
Verge del Carme de Montgat, 
el Masnou i Premià de Mar, 

que venen diàriament el que 
pesquen cada matí a la llotja 
de Montgat. Com cada any per 
aquestes dates, es traslladaran 
a la vila perquè els masnovins 
i masnovines puguin comprar 
el millor peix de la costa del 
Maresme més prop a casa.

També hi haurà d’altres 
propostes, com el correfoc 
juvenil, l’actuació dels Salerosos 
de Can Mandri o la partida de 
bitlles catalanes del carrer de 
Sant Rafael. 

L’espectacle pirotècnic 
arribarà a les 23 h a la 
platja d’Ocata amb el 
repte, un any més, que 
l’esclat de llum i color 
torni a deixar admirat el 
públic
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La missa solemne en honor a Sant Pere encetarà la 

jornada.

Es podrà esmorzar amb els veïns i veïnes del carrer de 

Sant Rafael.

La xocolatada al carrer de Pere Grau endolcirà la tarda.

La creativitat es veurà a la Baixada d’Andròmines.

El rock sonarà a les Seixanta Escales.

Els trets dels trabucs espetegaran al vespre. 

DIVENDRES 29

RAMON BOADELLA

Gresca i serenor
Tradició i modernitat es conjuguen el dia del patró

L a missa solemne concelebrada 
és l’acte més tradicional de la 
celebració en honor al patró del 
Masnou. Al matí, la parròquia 

de Sant Pere acollirà l’acte litúrgic 
que inclourà una cantada del Cor de 
Cambra de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i enguany també es beneiran 
els vestits nous dels gegants, que 
s’estrenaran en la tradicional ballada a 
la sortida de la missa. Però en un dia de 
tan marcada tradició no hi podia faltar 
l’altra cara de la celebració. La gresca 
i la creativitat seran els ingredients de 
la Baixada d’Andròmines, una divertida 
activitat que omplirà de trastos 
l’avinguda de Pau Casals amb una cursa 
de vehicles de construcció pròpia, 
sense motor i fets amb materials de 
rebuig i andròmines de tot tipus.

En dos dels carrers del municipi que 
tradicionalment han tingut un especial 
protagonisme durant la Festa Major, el 
de Sant Rafael i el de Pere Grau, també 
hi haurà activitats durant aquesta 
jornada. Al matí, podreu compartir 
l’esmorzar amb els veïns i veïnes del 
carrer de Sant Rafael i, a la tarda, 
podreu fer una xocolatada a Pere Grau 
gentilesa de la pastisseria d’aquest 
carrer i gaudir de l’espectacle itinerant 
d’animació infantil, El Petit Lilo, que 
inaugurarà la zona de vianants que s’ha 
creat. L’altra proposta gastronòmica de 
la jornada serà un concurs de truites i 
pastissos casolans.

La música també tindrà espai en 
aquest dia de tradició, identitat i 
cultura popular, amb el concert i el 
ball tirat de l’Orquestra Maravella, el 
concert de rock de la Jove Orquestra 
de Cambra del Masnou (JOCEM) i la nit 
especialment dedicada al públic jove, 
La Salada. 

Al vespre, els Trabucaires d’Ocata 
recorreran el poble cridant a la Festa 
Major. La rua finalitzarà amb un sopar 
popular al carrer de Sant Agustí. 
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DIVENDRES 29

L’èxit remarcable de la 
iniciativa de La Salada 
2017, la nit musical 
dedicada al públic jove, 

n’ha consolidat el format per a 
aquest 2018, amb un cartell variat 
d’artistes que hi participen. La 
nit jove de la Festa Major seguirà 
apostant per un cartell que inclou 
l’escena local, grups emergents 
i bandes consagrades. La festa 
començarà a partir de les 22 h i 
l’escenari tindrà com a convidats 
Remolke, Senyor Oca, Dr. Calypso, 
La Banda Biruji i Blackup Sound.

Remolke: rock i ‘punk’ a dojo
Remolke és un grup de rock i 
punk que neix en un garatge del 
barri d’Ocata i que presenta el seu 
primer elapé, Mis Rincones, amb un 
total de deu cançons que surten 
del més profund de les entranyes 
amb un directe explosiu que no 
deixarà ningú indiferent. Actitud, 
distorsió, veus estripades i molta 
canya és el que trobareu en aquest 
recent àlbum. En definitiva, el grup 
perfecte per a tothom qui s’hagi 
cansat de les festes majors plenes 
de rumba, balls de saló i dancehall.

Senyor Oca: ‘rap’ en català per 
ballar i reflexionar
Una banda que transporta als 
ritmes més clàssics del rap dels 
anys noranta, amb una marcada 
evolució procedent del dub africà i 
el drum-and-bass. La formació s’ha 
fet un lloc com a artistes emergents 
de l’escena del rap en català, i és 
una de les referents de l’anomenat 

rap de la terra, que aposta per un 
missatge contundent de crítica 
social i de cultiu del món intern.

Amb lletres introspectives i amb 
música d’arrels africanes, els 
seus concerts són intensos, per 
propiciar espais per a la reflexió 
que es combinen amb moments 
molt divertits per ballar i gaudir de 
la festa.

La formació va ser guanyadora 
del concurs Sona9, que reconeix i 
premia els nous valors de la música 
catalana moderna, per la seva 
aposta per transformar el rap de la 
terra en hip-hop amb banda.

Dr. Calypso: tòtems de l’‘ska’ 
català
Ells sempre han estat allà. Són 
moltes les persones que els van 
viure fa anys en alguna sala que 
ja no existeix i fa uns mesos en 
unes festes populars on tothom 
s’agafava fort i cantava algun 
himne amb més alegria que 
solemnitat. Els Dr. Calypso fa 
gairebé tres dècades que són 
l’ànima de les festes. Com diu 
Kiko Amat, és “el grup que ens va 
ensenyar a ballar, amb el nivell 
de flotació més baix i el nivell de 
diversió més alt”.

Pioners de l’escena skatalítica i 
un dels tòtems més moguts  de 
l’escena catalana de les darreres 
tres dècades, els Dr. Calypso s’han 
mantingut fidels a la seva idea: 
tocar diferents pals jamaicans 

sense fer revival ni convertir-se en 
museu, practicant el carretera i 
manta, formant part de l’imaginari 
festiu de diferents generacions, 
i mantenint la flama viva fins a 
arribar a la maduresa sense envellir 
ni fer-se el Peter Pan per apagar-
la ells mateixos en el seu millor 
moment de forma, que és avui i 
ara. 

La Banda Biruji: repertori de 
grans temes
Porten la música que més 
agrada, els himnes que duraran 
generacions i que el jovent reclama 
veure en directe. Els noms més 
seguits i els seus referents: D’Ebri 
Knight i La Raíz a Zoo, passant 
pels clàssics catalans, com Obrint 
Pas, La Gossa Sorda o Dr. Calypso, 
tot per anar a parar als mítics Bob 
Marley, Madness o Manu Chao. 
Bandes impossibles de reunir en 
un sol cartell i que La Banda Biruji 
recrea i interpreta en concert 
donant-ho tot.

Són músics joves i d’intuïció 
que saben com connectar 
immediatament amb el personal 
per oferir un concert de dues hores 
i escaig sense parar, per aixecar 
i mantenir la festa fins al final, 
enllaçant grans temes de reggae, 
ska, rocksteady, mestissatge, rock i 
punk festiu.

Blackup Sound: discjòqueis de 
música jamaicana
Blackup Sound és un col·lectiu 
de discjòqueis que es dedica, des 

del 2002, a difondre els diferents 
estils de la música jamaicana. 
Coneguts inicialment com a 
col·lectiu de referència en els sons 
foundation-oldies, actualment es 
mouen amb la mateixa facilitat en 
qualsevol estil sortit d’aquesta illa 
caribenya. Actuen regularment 
per tot el país —i en ocasions en 
sales europees— des de fa més de 
quinze anys i en les seves festes hi 
sonen des dels sons més clàssics 
fins als últims ritmes de l’illa, al 
costat d’una respectable maleta de 
dubplates i discos de set polzades.

Blackup Sound també ha estat 
responsable de la producció de 
diverses festes regulars a Barcelona 
i ha compartit escenari amb els 
millors artistes i soundsystems 
jamaicans del gènere. Ha estat el 
resident i programador de la festa 
Reggae Factory, que se celebra des 
de fa més de deu anys en diferents 
sales de Barcelona (Apolo, BeGood, 
Mandragora...).  
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ENTREVISTA

Precursors del reggae, l’ska i els 
ritmes caribenys a Catalunya. 
Com recordeu els vostres inicis 
i com veieu l’evolució que hi ha 
hagut en aquests gèneres?
En l’època en què vam començar 
nosaltres no es trobaven discos 
d’aquests gèneres, ni hi havia 
informació sobre la música 
jamaicana i, evidentment, 
tampoc no hi havia Internet. 
Per tant, vam fer una gran 
feina d’investigació, vam anar 
a l’estranger a comprar discos, 
etc., perquè ens interessava fer 
aquella música original dels anys 
seixanta. Les poques bandes 

que practicaven aquest estil 
ho feien des d’una mirada més 
anglosaxona o punk. Per tant, 
vam fer una tasca divulgativa del 
gènere, juntament amb la il·lusió 
de quan es comença un projecte.

Amb el pas del temps, han sortit 
un bon grapat de grups de molta 
qualitat que s’han especialitzat 
en diversos vessants de l’estil: 
ska-jazz, rocksteady, skinhead 
reggae…

Què singularitzen els concerts 
d’aquesta última gira de la 
vostra carrera musical? Feu un 

repàs dels èxits de la vostra 
discografia?
Sí, en aquesta darrera gira 
recuperem temes de tots els 
nostres discos i aquells que ja 
són en la memòria de diverses 
generacions. Està resultant molt 
emotiu el retrobament amb 
amics i amigues per tot arreu.

Ja coneixeu el Masnou, no és 
ni el primer ni el segon cop 
que hi veniu. Quin record teniu 
dels vostres concerts aquí?
Doncs en tenim un molt bon 
record, amb concerts plens 
d’energia i amb una rebuda del 

públic fantàstica, i així esperem 
que sigui el proper.

Aquest cop tocareu en un gran 
espai obert com és la platja. 
Com afronteu aquest concert?
La platja és un escenari perfecte 
per a aquest tipus de música. No 
es pot demanar un lloc millor. 
Visca el Maresme lliure i tropical!

Heu compartit escenari amb 
grans figures de l’ska i el 
reggae. Ens expliqueu algun 
record memorable?
Qui més ens va marcar (ja que 
era l’inici de la nostra carrera) va 
ser Laurel Aitken, anomenat el 
padrí de l’ska. El vam tenir dos 
dies assajant amb nosaltres i tant 
es posava a tocar el piano com la 
bateria per ensenyar-nos l’estil. 
Va ser una classe magistral.

Què creieu que serà el més 
difícil de la nova etapa que 
encetareu el 2019?
Doncs, després de tants anys, 
serà una mica difícil d’afrontar 
aquest canvi, però estem 
realment molt contents i 
satisfets pel camí fet. Alguns de 
nosaltres ja estem muntant nous 
projectes que de ben segur que 
podreu conèixer ben aviat.
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Seguint la línia de programació 
de l’any passat, la Festa Major 
de Sant Pere 2018 aposta per 
donar un paper important a 
la música local, tant per donar 
a conèixer part d’aquesta 
escena com perquè aquestes 
formacions o discjòqueis facin 
d’amfitrions d’altres artistes al 
municipi. 

Així doncs, aquest any, a la 
platja, hi trobareu propostes 

molt diverses. La nit dels focs 
(28 de juny) comptarà amb la 
presència de l’irreverent PD 
Busquets. Artur Busquets us 
farà ballar de valent a la platja 
amb el que sigui, s’ha d’estar 
preparat: des de punk fins a les 
Spice Girls. 

El dia 29, a La Salada, el 
grup masnoví Remolke serà 
l’encarregat d’obrir la nit i fer 
aixecar la polseguera de la 

platja. Per tancar la nit, un 
altre Busquets, en aquest cas, 
en Pol, estarà al capdavant de 
Blackup Sound. Pol Busquets 
amenitzarà l’estona entre 
concerts i tancarà la vetllada 
amb una sessió força especial. 

Encara que no estiguin 
presents a l’escenari, 
l’organització també vol 
ressenyar la participació de 
dos artistes del Masnou:

Kristian Muñoz (d’Inkgnosis) 
i Ester Tartar, encarregats del 
disseny de la línia gràfica de la 
nit jove.

El dia 30 encetarà la nit el 
concert de Los Retrovisores, 
una formació amb alguns 
components força coneguts al 
Masnou. De ben segur que el 
seu estil no deixarà indiferent 
ningú. Apropeu-vos a veure’ls i 
a ballar una bona estona!

El paper de la música local als concerts de la platja
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DISSABTE 30

Gegants i diversió
En Pere i l’Eulàlia estrenen vestits en una jornada familiar, esportiva i musical

E ls gegants del Masnou 
lluiran especialment 
esplendorosos aquesta 
Festa Major, durant la 

qual aquestes figures d’imatgeria 
festiva de més de tres metres 
d’alçada estrenaran nova 
vestimenta. En Pere i l’Eulàlia de 
ben segur que deuen estar ben 
orgullosos del resultat. Segons 
explica la Colla de Geganters del 
Masnou, la veu popular diu que 
els gegants van ser regalats al 
municipi per un drapaire, i d’aquí 
el sobrenom del gegant, Pere 
el Drapaire. Però també es diu 
que el sobrenom de la geganta 
prové de la dona del drapaire 
que regalà els gegants, que era 
modista especialitzada a tallar 
colls de punta, i l’anomenaven 
Tallacolls. La trobada de gegants 
començarà a les 17 h amb la 
plantada a la plaça de Miquel 
Martí i Pol, i, una hora més tard, 
començarà la cercavila pels 
carrers del poble amb final als 
jardins de la Nimfa.

Com no podia ser d’una altra 
manera, el dissabte serà un 
dia d’intensa activitat, amb 
propostes familiars, esportives 
i musicals. D’una banda, tindrà 
lloc la festa familiar Terra, mar i 
foc, en què els infants i les seves 
famílies podran participar en 
diferents activitats, com un joc 
de construcció, tallers o balls, i 
també hi haurà piscines i jocs 
d’aigua. Tallers de música en 
família, una sessió de narració 
de contes per a infants dedicada 
als garrofers del Masnou, la visita 
guiada a la Casa Benèfica i el joc 
de pistes “El Masnou, terra de 
mar” seran altres iniciatives per 
gaudir de la jornada.

L’esport i els jocs de taula també 
tindran cabuda durant aquest 
dissabte, amb competicions de 

dòmino per parelles o escacs, 
billar i skate. A més, es faran 
batejos de mar. 

La música s’estendrà per 
diversos punts del municipi 
amb el concert coral de La 
Teatral, una ballada popular i 
classe d’exhibició de swing, un 
seminari de cant, una actuació 
de cant coral i gòspel, així 
com una cantada d’havaneres. 
Abans no arribin a la platja els 
concerts de Los Retrovisores, 
The Gramophone Allstars Big 
Band i Germà Negre, el correfoc 
gran omplirà de llum la nit amb 
un recorregut que tindrà l’inici 
al Mercat Municipal i anirà fins a 
l’Altell de les Bruixes.  

Tobagan infinit per 
refrescar-se
Durant el matí, al carrer de 
Sant Miquel, s’hi instal·larà 
un tobogan de més de 100 
metres de llargària que 
permetrà que els infants 
puguin refrescar-se lliscant 
per la rampa. La iniciativa 
d’aquest tobogan gegant és 
de la Federació del Comerç, 
la Indústria i el Turisme 
del Masnou, i si compreu 
als establiments adherits, 
obtindreu una polsera per a 
baixades il·limitades.

Es podrà visitar la Casa Benèfica. 

Los Retrovisores actuaran la nit de dissabte. 

La trobada de gegants i capgrossos aplegarà diverses colles convidades. 

L’element protagonista de la celebració d’enguany envairà els carrers del municipi durant el correfoc gran. 

Un joc escamparà pistes pel municipi. 
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A cada actuació sou disset els 
músics que pugeu a l’escena-
ri.  Quines són les possibili-
tats que dona una big band?
El fet de tocar en una formació 
tan nombrosa és una experièn-
cia molt bonica, perquè l’ener-
gia i la potència que té una 
banda així no és habitual en 
les formacions més reduïdes. El 
format de la nostra big band és 
molt versàtil, perquè tenim una 
secció de vents de nou músics, 
una secció rítmica de cinc mú-
sics i una secció vocal de tres 
cantants. Això ens permet te-
nir molts colors i possibilitats 
a l’hora de fer arranjaments i 
tocar en directe.   

The Gramophone 
Allstars Big Band

Són una big band de 
disset músics que 
fusiona la música 
jamaicana dels 
anys seixanta (ska, 
rocksteady i reggae) 
amb diferents estils 
de música negra, com 
el soul o el jazz, entre 
molts d’altres.

El grup va néixer el 
2008 sota la batuta del 
saxofonista bisbalenc 
Genís Bou i s’ha 
convertit en un del 
projectes musicals més 
consolidats de l’actual 
escena de música 
negra. Presentaran el 
seu nou disc, Maraca 
Soul (Bankrobber, 
2017).

“El nou disc té una aroma 
una mica més caribenya 
i introdueix estils com el 
‘boogaloo’ o el ‘calypso’”

Qui trobem en la vostra ban-
da? Ens expliqueu qui són els 
membres que la formen i com 
es va produir la connexió en-
tre vosaltres?
El que hi trobem, en primer 
lloc, és una colla d’amics. Ens 
vam conèixer fa deu anys 
quan vam coincidir a Barcelo-
na, on ens havíem traslladat 
tots per estudiar música. En-
tre aquesta gent hi ha per-
fils molt diversos: alguns són 
autèntics  jazzmen,  com Lluc 
Casares, Pau Vidal, Pere Miró 
o Pep Garau; músics molt ver-
sàtils que toquen des de jazz 
fins a  indie,  com Vic Moliner o 
Aleix Bou; Albert Costa, que ha 
voltat per mig món tocant sal-
sa; Adrià Plana, que és un dels 
músics amb més personalitat i 
talent de l’escena, o Judit Ne-
ddermann, que és una de les 
grans veus de la música que es 
fa a casa nostra. 

Què hi podrem escoltar al 
vostre nou treball discogrà-
fic, Maraca Soul?
Maraca Soul és el cinquè disc 
de la banda i el segon en for-

mat de big band. Representa 
la consolidació del projecte 
de la big band i és un disc que 
segueix la fórmula iniciada a  
Jazzmaica. O sigui, fer versions 
i arranjaments de temes que 
ens agraden en clau de músi-
ca jamaicana (ska, rocksteady 
o reggae). En aquest disc, però, 
no hem seguit tan influenciats 
per la música afroamericana 
dels seixanta i setanta, sinó que 
té una aroma una mica més ca-
ribenya i introdueix estils com 
el boogaloo o el calypso.  

Deu anys junts donen per a 
molts concerts i moltes festes 
majors. Com   ha estat l’evo-
lució al llarg d’aquests anys i 
com espereu que sigui l’actu-
ació al Masnou?
El grup sempre ha anat crei-
xent i està molt actiu. Hem 
fet tres discos com a The Gra-
mophone Allstars, dos com a 
The Gramophone Allstars Big 
Band i el disc Cançons de la ve-
ritat oculta (que no vam firmar 
com a TGA, però érem els ma-
teixos músics). També hem fet 
de banda de La Marató i hem 

acompanyat músics com Zalon 
(excorista d’Amy Winehouse, 
amb qui vam fer un espectacle 
tribut a aquesta cantant, que 
tant adorem) o Mr. T-Bone.  A 
més, quan el 2014 ens vam 
convertir en big band, de cop i 
volta el projecte va créixer ex-
ponencialment, per sorpresa 
nostra. Quan acabi aquest estiu 
haurem arribat al centenar de 
concerts. No ens ho esperàvem 
gens! 

El fet que el grup hagi crescut 
tant és fantàstic, perquè ara 
tenim molts més concerts en 
llocs on durant aquests deu 
anys no hem actuat mai, com 
ara el Masnou. A més, ens hem 
assabentat que el concert serà 
a la platja i que serà una festas-
sa! En tenim moltes ganes!
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Quina és la història que 
s’amaga rere Germà Negre 
i la llegenda que va ser la 
Verge de Montserrat qui us 
va unir?
Un tranquil i calorós dia de 
juliol, sis músics banyolins 
campaven tranquil·lament, 
quan, de sobte, se’ls va apa-
rèixer la Moreneta de la serra. 
Corpresos, van preguntar a la 
Verge quin era el motiu de la 
seva aparició. I els va contes-
tar que havien de deixar de 
banda tots els projectes mu-
sicals i artístics que tenien en-
tre mans per centrar-se única-
ment en la sagrada missió de 
divulgar la música popular i 
tradicional catalana pels Pa-
ïsos Catalans. Si no complien 
aquesta missió, se’ls aplicaria 
un càstig terrorífic. D’aquesta 
manera, els sis músics, que 
provenien de gèneres musi-
cals molt diferents, van haver 
de resignar-se i complir la de-
manda de la Moreneta, Verge 
de tots els catalans.

De vosaltres s’ha destacat 
la gran connexió que teniu 

“Som un grup que té el 
seu ecosistema central en 
les festes majors”

Germà Negre
Són sis banyolins 
acompanyats, a dalt 
l’escenari, per un 
capgròs de la Moreneta 
i presentaran el seu nou 
disc, Molt de porc i poca 
salsitxa (Halley Records, 
2018). 

La seva fórmula és 
una selecció de tot 
tipus d’adaptacions de 
cançons tradicionals 
i populars, plenes 
d’arranjaments propis i 
amb un clar aire festiu. 

amb el públic. Com porteu 
el creixement que esteu vi-
vint com a banda?
Nosaltres som un grup que té 
el seu ecosistema central en 
les festes majors. Per això pri-
oritzem el bon ambient amb 
el públic, per fomentar espais 
i dinàmiques de festa i xerino-
la per tal que la gent s’ho pas-
si bé. Així doncs, portem molt 
bé el fet d’aconseguir aquest 
objectiu. I també és cert que 
voltar per tot el país fent ba-
llar la gent ens ha permès 
créixer cada cop més com a 
banda i ens ha donat ales per 
evolucionar artísticament.

Estreneu disc. Què s’hi pot 
trobar a  Molt de porc i poca 
salsitxa?
Doncs moltes coses diferents: 
des del nostre propi bestiari, 
amb animals diversos, fins a 
cançons de protesta o temes 
amb un clar caràcter eròtic. 
Molts són històries rocambo-
lesques i picants amb un toc 
d’humor i irreverència. D’altra 
banda, el disc també ha pres 
inevitablement connotacions 
polítiques, ja que no ens po-
díem desvincular de la situ-
ació de repressió que viu el 
país. D’aquí el nom del disc: 

“Molt de porc” representa els 
monarques, els militars o la 
classe política que ens opri-
meix, mentre que “poca salsit-
xa” fa referència a la manca de 
drets i llibertats, els pocs re-
cursos per al sector públic, etc. 

En l’àmbit musical, es tracta 
d’un disc més eclèctic que el 
primer, amb una evolució pel 
que fa als gèneres musicals 
i la producció, per a la qual 
hem comptat amb la magní-
fica ajuda de Marcel Caselles, 
mestre de mestres. 

la festa que munteu i del tipus 
de públic que sou. En tenim 
moltes ganes.

Com veieu l’escena musical 
que hi ha actualment a Ca-
talunya?
Doncs per sort és més diver-
sa i plural que en altres mo-
ments històrics, i això és molt 
bo per al moviment cultural 
i artístic del nostre país. Tot i 
haver-hi moltes dificultats per 
als artistes a l’hora d’enregis-
trar o obtenir recursos per fer 
les seves obres, cada vegada 
hi ha més grups que aparei-
xen en l’escena musical. Així 
mateix, cada cop surten més 
grups que utilitzen la música 
per explicar què no els agrada 
de la societat, i això és positiu, 
ja que l’art sempre ha estat 
molt important en les reivin-
dicacions polítiques i socials. 
Un exemple ben evident és el 
fet que els focus de repressió 
en l’actualitat també es con-
centrin en la música, com en 
el cas dels rapers Valtonyc i 
Pablo Hassel, entre d’altres. 
Això ha d’ajudar els artistes a 
entendre que no ens trobem 
al marge de tot el que es cou 
en el món polític i social.

Les vostres adaptacions de 
cançons tradicionals i popu-
lars garanteixen la diversió 
a les festes majors.  Què es-
pereu del concert del Mas-
nou?
Doncs esperem caure bé a la 
gent del Masnou. És la prime-
ra vegada que hi actuem i això 
sempre ens genera un plus de 
motivació per trencar el gel 
amb el públic local. Tot i així, 
molts companys de professió 
ja ens han parlat molt bé de 

Germà Negre
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DIUMENGE 1

Que el ritme no pari

De 10 a 14 h
A la plaça de Ramón y Cajal
Donació de sangG airebé una vintena 

d’activitats tindran lloc 
durant la darrera jornada 
de la celebració de la 

Festa Major. Els tabalers de la Colla 
de Diables i els Diables del Món 
Subterrani s’encarregaran que tots els 
masnovins i masnovines es despertin 
ben aviat per aprofitar el darrer dia 
de gresca i disbauxa. Les activitats 
de primera hora seran de caràcter 
esportiu (la Travessa al Port, les 
partides ràpides d’escacs, el Memorial 
de Bàsquet Esteve & Josepo) i també 
gastronòmiques, amb el tradicional 
concurs de paelles.

Les propostes infantils tindran un 
paper destacat aquest darrer dia. Al 
matí, hi ha programada una festa 

infantil al carrer de Sant Rafael, i 
també una batalla d’aigua i foc en 
format de cercavila amb pols holi, 
pistoles d’aigua i els focs dels diables 
que anirà des de la plaça de Miquel 
Martí i Pol fins a la plaça de Marcel·lina 
de Monteys, on tindrà lloc una festa 
d’escuma. A la tarda, la platja d’Ocata 
acollirà diferents tallers infantils, així 
com el concert familiar Donem-li una 
volta al món, amb el grup Xiula, un 
espectacle que combina música, jocs 
i sentit de l’humor per fer participar i 
ballar petits i grans.

La música també serà present arreu 
del municipi per cloure aquesta 
Festa Major, amb una ballada de 
sardanes a la plaça d’Ocata, la Trobada 
de Country als jardins dels Països 

Catalans i el concert especial que 
la Coral Xabec de Gent del Masnou 
organitza anualment per aquestes 
dates a l’església de Sant Pere. La 
cloenda de la Festa Major serà a 
càrrec del grup local La Banda del Pi 
Petit i el concert karaoke en directe 
amb De Mortimers. 

FAMILIAR

L’espectacle 
‘Donem-li la volta 
al món’,  adreçat 
al públic familiar, 
serà una de les 
activitats que 
acomiadarà la 
Festa Major

Un espectacle infantil a la platja i un reguitzell d’activitats animen 
el darrer dia de la Festa Major 2018
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A partir de les 20.30 h
Jardins de Can Malet

Arribada de la Flama del Canigó 

A continuació:

Cercavila fins a les revetlles de la 
plaça de Ramón y Cajal (al Masnou Alt) 

i de l’ esplanada de l’antiga caserna 
de la Guàrdia Civil

Encesa de les fogueres
Reserva de taules per a les revetlles (sopar de 
carmanyola):
-  Plaça de Ramón y Cajal:  

telèfon 600 800 148.

Ho organitzen: 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.

DURANT LA FESTA MAJORNIT DE SANT JOAN
Dissabte 23 de juny

Dissabte 30 i diumenge  
1 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”. Consulteu-ne totes les 
propostes a la pàgines 22-23.

Les banderoles de la 
Festa Major
Les banderoles de la Festa 
Major es podran aconseguir 
a partir del 18 de juny als 
punts següents: Casa de 
Cultura (Oficina de Turisme), 
Biblioteca Joan Coromines, i 
oficines municipals de Roger 
de Flor, 23, i Tomàs Vives, 4. 
El 27 i el 28 de juny també 
les podreu trobar durant 
els actes de Festa Major al 
Punt d’Informació Municipal 
(PIMM), instal·lat a la platja 
d’Ocata. Fins a exhaurir-ne les 
existències. 

Fotoreclam de la 
Festa Major: terra, 
mar i foc
Casa de Cultura
Passeu per la Casa de Cultura 
a fer-vos una fotografia amb 
els coneguts elements que 
són l’ànima de la Festa Major. 
Us podreu fer una tira de 
fotografies ambientades en la 
Festa Major en un fotomaton i 
endur-vos-les a casa. L’activitat 
es podrà fer del 28 al 30 de juny 
de 17 a 20 h.

Del 22 de juny a l’1 de juliol

Fira d’atraccions
Pistes esportives de Pau 
Casals
Horaris: dies 22, 24, 25, 26, 
27 de juny i 1 de juliol, de 17 
a 24 h. Dies 23, 28, 29 i 30, de 
17 a 1 h.

Del 29 a l’1 de juliol 

El trenet de la Festa 
Major

Moveu-vos per la Festa Major 
en trenet.
Parades:
C/ de Sant Miquel (plaça de 
Marcel·lina de Monteys).
C/ d’Isaac Albéniz (plaça de 
Ramón y Cajal).
Horari: de 16.30 a 23.30 h.
Recorregut: carrers de Sant 
Miquel, Romà Fabra, Itàlia, 
Torrent de Vallmora, Isaac 
Albéniz, passeig de Pau Claris, 
avinguda de Joan XXIII, Navarra, 
Pintor Domènech Farré i Sant 
Miquel.

Del 29 a l’1 de juliol

Happy Food Trucks
Jardins dels Països Catalans 
Horari: divendres 29, de 17 a 
2 h; dissabte 30, d’11 a 2 h, i 
diumenge 1, d’11 a 1 h.
Happy Food Trucks vindrà al 
Masnou per oferir-vos la seva 
variada oferta gastronòmica 
i l’acompanyaran concerts 
i demostracions de cuina 
local. En trobareu més 
informació a les pàgines 
22-23.

#FMelMasnou2018
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DIMECRES 
27 DE JUNY

A les 10 h
Carrer de Sant Rafael 

Inauguració del 
carrer engalanat 
Partida de bitlles catalanes 
per a infants. Es donarà un 
obsequi als participants.
Ho organitza: Associació de 
Veïns i Veïnes del Carrer de 
Sant Rafael

A les 18 h
Plaça de Ramón y Cajal

Taller de bombolles 
gegants, bombolles 
de fum i canó de 
bombolles
Ho organitzen: ANC i Òmnium 
Alella, El Masnou i Teià

A les 18.30 h
Jardins dels Països Catalans 

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

A les 20 h
Carrer de Sant Rafael

Concert de 
Suspicious Band
Ho organitza: Associació de 
Veïns i Veïnes del Carrer de 
Sant Rafael

A les 21 h
Jardins de Can Malet

We Love Musicals
Concert del Cor Scandicus 
amb repertori de musicals 
coneguts. 
Ho organitza: Cor Scandicus

A partir de les 21 h
Platja d’Ocata 

Sopar de germanor
Porteu la carmanyola i 
gaudiu de la nit amb els 
vostres veïns i veïnes tot 
esperant el pregó.

Concentracions a les 22 h

Cercaviles dels tres 
elements
Desfilada de la Terra
Concentració a la plaça de 
Ramón y Cajal.
Recorregut: plaça de Ramón y 
Cajal, avinguda de Pau Casals, 

plaça d’Espanya, passeig de 
Romà Fabra, carrers de Lluís 
Millet, Rafael Bert i Fàbregas, 
Sant Francesc d’Assís, Josep 
Anselm Clavé, plaça del 
Mercat Vell, passeig Marítim i 
platja d’Ocata.
Desfilada del Mar
Concentració al passeig 
Marítim (a l’altura de la 
guingueta Calima).
Recorregut: Passeig Marítim i 
platja d’Ocata.
Desfilada del Foc
Concentració a l’Altell de les 
Bruixes. 
Recorregut: jardins del 
Mil·lenari, carrers de 
Fontanills, Capitans Comellas, 
Sant Felip, pas subterrani del 
port i platja d’Ocata.
Les cercaviles compten amb la 
participació de: Els Timbals de 
la Marina (Escola Marinada), 
Ocatrons (Escola Ocata), SaFa 
Drummers (Escola Sagrada 
Família), La Colla de l’Orfeu 
(Escola Lluís Millet), FerGu 
Sons (Escola Ferrer i Guàrdia), 
els Tabalers de la Colla de 
Diables, Luz del Alba i Country 
Ocata.

A les 23 h
Platja d’Ocata 

Pregó de la Festa 
Major
Coronació de la 
nimfa del foc 
Espectacle musical de 
coronació de la nimfa del foc, 
dirigit per Bibiana Morales 
i Víctor Sancho, en el qual 
participen les tres nimfes i 
diferents personatges que 
escenificaran la llegenda dels 
tres elements.
Amb la col·laboració de la 
Colla de Diables i els Tabalers 
dels Diables. 

DIJOUS 
28 DE JUNY

A les 11 h
Carrer de Sant Rafael 

Partida de bitlles 
catalanes 
Per a adults no professionals. 
Premi als tres primers 
classificats. 
Ho organitza: Associació de 
Veïns i Veïnes del Carrer de 
Sant Rafael

A les 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 
venen diàriament el que 
pesquen cada matí a la llotja 
de Montgat fent servir un dels 
sistemes de comercialització 
del peix més antics, la 
subhasta cantada de peix. 
Com cada any es traslladen 
al Masnou per la Festa Major, 
perquè pugueu comprar el 
millor peix de la costa del 
Maresme més prop a casa. 
No cal reserva prèvia, però 
no hi arribeu tard, perquè us 
quedareu sense peix!
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
Jardins dels Països Catalans 

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

A les 21.30 h

Correfoc juvenil
Recorregut: Ca n’Humet, 
carrers de Fontanills, Mare de 
Déu de Montserrat, Mestres 
Villà, plaça d’Ocata, Mestres 
Villà, Tomàs Vives, Sant Felip i 
baixada al port.

A partir de les 21 h
Platja d’Ocata

Revetlla de Sant 
Pere
A les 21 h, havaneres i rom 
cremat a càrrec de l’entitat 
Sons. Actuació de Borinquen.
A les 23 h, castell de focs 
d’artifici, a càrrec de 
Pirotècnia García.
A partir de les 23.30 h, 
concert del grup La Loca 
Histèria i PD Busquets.

DIVENDRES 
29 DE JUNY

A les 10 h
Carrer de Sant Rafael 

Esmorzar per a 
tothom
Patrocinat per Carnisseria 
Ventura, Condis, Celler del 
Mar i Can Mai Tanquis. 
Ho organitza: Associació de 
Veïns i Veïnes del Carrer de 
Sant Rafael

A les 11 h
Parròquia de Sant Pere

Missa solemne 
concelebrada 

Cantada del Cor de Cambra 
de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). En aquest 
acte, es beneiran els vestits 
nous dels gegants, que 
s’estrenaran en la tradicional 
ballada a la sortida de la 
missa. En acabar, els gegants 
visitaran la Casa Benèfica.

A les 18 h 
Jardins dels Països Catalans 
(Happy Food Trucks)

Demostració de 
cuina en directe
Ho organitza: Happy Food 
Trucks

A les 18.30 h
Carrer de Pere Grau

Xocolatada i 
espectacle
Espectacle familiar El Petit Lilo, 
de la Cia. Actua Produccions. 
Xocolatada gentilesa de la 
Pastisseria Miquel.

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 
el divendres 29 de juny, 
de les 19 a 19.30 h. El jurat 
emetrà el veredicte, que serà 
inapel·lable, a les 20.30 h. Un 
cop el jurat hagi avaluat els 
plats, els podran degustar 
totes les persones assistents. 
Vegeu-ne les bases completes 
a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

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.

A les 19 h
Seixanta Escales

Concert de rock 
L’Escola Municipal de Música 
del Masnou obrirà el concert 
amb peces dels seus alumnes 
per donar pas al concert de 
la Jove Orquestra de Cambra 
del Masnou, que revisarà 
cançons de Led Zeppelin, 
Ozzy Osbourne, Iron Maiden i 
AC/DC, entre d’altres.
Ho organitzen: Escola 
Municipal de Música del 
Masnou i JOCEM

A les 19.30 h 

Jardins dels Països Catalans 
(Happy Food Trucks)

Concert acústic amb 
David Ros (folk-pop)
Ho organitza: Happy Food 
Trucks

A les 19.30 h
Plaça dels Països Catalans 
(Happy Food Trucks)

Donar veu... al desig 
Performance que convida a 
la participació i a la reflexió 
individual i anònima sobre 
el desig, per commemorar el 
Dia de l’Alliberament LGTBI. 
A càrrec de la companyia Les 
Mireies.

A les 20 h
Avinguda de Pau Casals

VI 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. 
Cal inscripció prèvia. Vegeu-
ne les bases de participació a 
la pàgina 25.

A partir de les 21 h 

Cridant a la Festa
Els Trabucaires d’Ocata 
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recorreran el poble cridant a la 
Festa Major. La rua finalitzarà 
amb un sopar popular al 
carrer de Sant Agustí.
Recorregut: plaça de 
l’Església, carrers del Rector 
Pineda, Lluís Millet, passatge 
de Romà Fabra, Sant Miquel, 
Tomàs Vives, Sant Felip, 
avinguda de la Mare de Déu 
de Núria, Bergantí Caupolican, 
Doctor Botey, Sant Agustí, 
Puerto Rico, Brasil i jardins 
dels Països Catalans.
Ho organitzen: Associació 
de Veïns del Cul d’Ocata i 
Trabucaires d’Ocata, amb la 
col·laboració de Frankfurt 
Parera

A partir de les 22 h
Platja d’Ocata

Nit jove La Salada 
(2a edició)
Concert de Remolke, Senyor 
Oca, Dr. Calypso, La Banda 
Biruji i Blackup Sound. 

A les 22.30 h 

Jardins dels Països Catalans 
(Happy Food Trucks)

Concert de versions 
amb la Happy Food 
Trucks Band
Ho organitza: Happy Food 
Trucks

DISSABTE 
30 DE JUNY

A partir de les 9 h
Carrer de Pere Grau

Campionat open de 
dòmino per parelles
Open de 5 partides, sistema 
de joc suís: 300 punts o 50 
minuts. Inscripció: 30 € per 
parella. Inclou esmorzar 
amb entrepà, beguda i cafè. 
Places limitades. Inscripcions 
anticipades (fins al 29 de 
juny), de 17 a 21 h, als telèfons 
600 923 796 i 636 048 841. 
Més informació: https://
sites.google.com/site/
masnoudomino/
Ho organitza: Associació 
de Dòmino per Parelles del 
Masnou

A partir de les 10 h
Can Malet (primera planta)

Torneig infantil 
d’escacs
Per a infants menors de 16 
anys.
Ho organitza: Club d’Escacs 
El Masnou

De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Local SOCNUM

Torneig de billar a 
tres bandes
Ho organitza: Billar Masnou

A partir de les 10 h
Pista d’skate

Competició 
best trick
Competició d’skate en 
diferents modalitats 
(masculina i femenina) per 
a més grans de 18 anys i 
activitats per a infants i 
adolescents. Hi haurà música 
en directe amb discjòquei, 
food truck i barra amb 
consumicions. Consulteu-ne 
els criteris de participació i 
com fer la inscripció a 
www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Carvings

A les 10.30 h i a les 12 h
La Teatral (carrer de Miquel 
Villà, 73)

Música en família
A través de la música, els 
infants adquireixen més 
consciència de si mateixos, 
de l’entorn i dels altres, i 
aprenen una forma valuosa 
de canalitzar i transformar 
les seves emocions. Amb la 
música poden desenvolupar 
de manera única la seva 
imaginació i la seva 
inabastable creativitat. Amb 
danses, cançons, jocs de 
falda i instruments musicals, 
es familiaritzaran amb el 
llenguatge musical. A les 
10.30 h, per a famílies amb 
nens de 8 a 36 mesos. A les 12 
h, per a famílies amb nens de 
3 a 5 anys.
Activitat gratuïta. Les places 
són limitades. Inscripcions a 
info@lateatral.net i al 676 
334 144. Es recomana dur 
mitjons antilliscants.
Ho organitza: La Teatral, 
Escola d’Arts Escèniques del 
Masnou

A partir de les 11 h
Base Nàutica del Club Nàutic

Batejos de mar 
Sortida en embarcacions 
col·lectives de vela lleugera. 
Torns de 45 minuts d’11 a 12 
h, de 12 a 13 h i de 13 a 14 h. 
A partir de 5 anys. Reserva la 
teva plaça a: basenautica@
nauticmasnou.com
Ho organitza: Club Nàutic El 
Masnou

A partir de les 11 h
Plaça d’Ocata

Festa familiar: terra, 
mar i foc
Juguem i ballem amb els 
colors del foc, col·laborant 
amb el Mulla’t.
D’11 a 13 h, activitat familiar 
en què l’aigua i la construcció 
seran les protagonistes. Les 
famílies podran fer i desfer 
circuits d’aigua amb diferents 
materials.
A les 11 h, ball de bastons 
amb la Colla Bastonera Ple de 
Cops i classe per practicar.
D’11 a 13 h, piscines i jocs 
d’aigua per a infants, fins a 
6 anys.
De 12 a 13 h, taller de 
disfresses de foc, per a infants 
de 5 a 10 anys. Cal inscripció 
prèvia. 
De 14 a 15 h, zumba holi.
Ho organitzen: Fem Fira i 
Lleureka

D’11 h a 14 h
Carrer de Sant Miquel

Tobogan infinit
Si compreu als establiments 
adherits a la Federació 
de Comerç del Masnou, 
obtindreu una polsera 
per a baixades il·limitades 
pel tobogan infinit. Més 
informació a https://
elmasnou.mobi. 
Ho organitza: Federació 
del Comerç, la Indústria i el 
Turisme del Masnou

A les 11 h
Biblioteca (Sala Polivalent)

L’Hora del Conte
Sessió de narració de contes 
per a infants dedicada als 
garrofers del Masnou. Forma 
part de les activitats que 
s’organitzen amb motiu de 

la presentació de la guia de 
recursos Singularitats del 
Maresme, elaborada per les 
biblioteques municipals del 
Maresme. Recomanat per 
a infants a partir de 4 anys. 
Narrador: Ricard Ferran, 
Ulldistret. Es regalarà una 
guia a tots els assistents.

A les 11 h
Casa Benèfica

Visita guiada a la 
Casa Benèfica 
Un dels edificis modernistes 
més singulars del Masnou. 
Dissenyat per l’arquitecte 
Gaietà Buïgas i Monravà l’any 
1902 i promogut per l’alcalde 
Pau Estapé i Maristany, la 
creació d’aquest asil benèfic 
va suposar la concessió 
a la vila del Masnou del 
títol de “benèfica” per part 
del rei Alfons XIII. En un 
moment històric en què les 
administracions públiques 
no preveien atendre els 
desvalguts, la creació 
d’aquest asil benèfic va 
garantir l’assistència de 
malalts i pobres a domicili, 
i l’asil de vells, infants 
desemparats i indigents, un 
esperit de servei que encara 
manté avui en dia. 
Cal inscripció prèvia en línia o 
a l’Oficina de Turisme: 
93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou, amb la col·laboració 
de la Casa Benèfica

A 12 h
Carrer de Sant Rafael

Concert coral La 
Teatral
Concert dirigit per Maria 
Millet.
Ho organitza: La Teatral 
amb la col·laboració de 
l’Associació de veïns i 
veïnes del c. de Sant Rafael.

A les 12.30 h 
Jardins dels Països Catalans 
(Happy Food Trucks)

Demostració de 
cuina en directe 
Ho organitza: Happy Food 
Trucks

A les 13.30 h 
Jardins dels Països Catalans 
(Happy Food Trucks)

Concert vermut amb 
Alma de Boquerón 
(rumba)
Ho organitza: Happy Food 
Trucks

A les 17 h
Plaça de l’Església

El gran joc 
“El Masnou, 
terra de mar” 
Un repte amb pistes 
escampades per tota la 
població, enigmes i proves 
esbojarrades que haureu 
de fer amb un telèfon i un 
compte d’Instagram. 
Informació i reserves: en línia 
o a l’Oficina de Turisme del 
Masnou, tel. 93 557 18 34 / 
turisme@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou.

A partir de les 17 h
Pl. de Miquel Martí i Pol

XXVI Trobada de 
Gegants 
A les 17 h, plantada a la plaça 
de Miquel Martí i Pol.
A les 18 h, cercavila pels 
carrers del poble.
Recorregut: carrers del 
Torrent de Vallmora, Sant 
Miquel, Tomàs Vives, Sant 
Felip, Capità Mirambell, 
Manila, i jardins dels Països 
Catalans fins als jardins de la 
Nimfa.
Ho organitza: Colla de 
Geganters del Masnou

A les 18.30 h
Plaça d’Ocata

Ballada de swing
Classe oberta i ballada de 
swing amb el grup The Swing 
Makers.
Ho organitza: Ple de Swing

A les 19 h
Carrer de Sant Rafael

Seminari de cant: 
La música, el 
llenguatge de les 
emocions
Ho organitza: Associació de 
Veïns i Veïnes del Carrer de 
Sant Rafael
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A les 19 h 
Jardins dels Països Catalans 
(Happy Food Trucks)

Tast de vins de 
proximitat
Ho organitza: Happy Food 
Trucks

A les 19.30 h
Jardins de Can Malet 

Actuació de cant 
coral i gòspel de Can 
Malet 
Ho organitza: Casal de Gent 
Gran Can Malet

A les 20 h 
Jardins dels Països Catalans 
(Happy Food Trucks)

Concert amb Enma 
Fernández Sextet 
(R&B i rock-and-roll)
Ho organitza: Happy Food 
Trucks

A les 21.30 h
Parc del Llac

Cantades 
d’havaneres amb 
rom cremat al parc 
del Llac
Ho organitza: Associació de 
Veïns del Bellresguard

A les 23 h 
Jardins dels Països Catalans 
(Happy Food Trucks)

Música amb 
discjòquei
Ho organitza: Happy Food 
Trucks

A les 23 h
Mercat Municipal

Correfoc gran
Recorregut: interior del 
Mercat Municipal, carrer 
d’Itàlia, passeig de Romà 
Fabra, Sant Miquel, Tomàs 
Vives, Sant Felip, Pintor Villà, 
Pere Grau, Mare de Déu 
de Núria, Sant Bru, Doctor 
Botey, Capità Mirambell, 
Joan Maragall, República 
Argentina i avinguda de la 
Generalitat de Catalunya.

A partir de les 23.30 h
Platja d’Ocata

Concert de Los 
Retrovisores, 
The Gramophone 
Allstars Big Band i 
Germà Negre

DIUMENGE 1 
DE JULIOL

A partir de les 8 h
Diversos carrers del municipi

Tradicional 
despertada pels 
carrers de la vila
Ho organitzen: Grup de 
Tabalers de la Colla de 
Diables i Diables del Món 
Subterrani

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

XXV Travessa al Port 
del Masnou 
Obert a nedadors i 
esportistes de totes les edats. 
No cal estar federat, és una 
travessa popular.
Ho organitza: Natació el 
Masnou (NEM)

A les 9.30 h
Can Malet

Partides ràpides 
d’escacs
Ho organitza: Club d’Escacs 
El Masnou

A les 10 h
Complex Esportiu 
Municipal

Memorial de 
Bàsquet Esteve & 
Josepo
Ho organitza: Veterans de 
Bàsquet del Masnou

De 10 a 14 h
Plaça de Ramón y Cajal

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

A partir de les 11 h
Plaça de Ramón y Cajal

Concurs de Paelles 
Diada popular en família, 

veïns i amics per elaborar 
paelles i fer un concurs.
La participació és oberta a 
tothom. Inscripcions fins al 
29 de juny (inclòs). Per a més 
informació i inscripcions, 
adreceu-vos a l’Associació 
de Veïns i Veïnes del Masnou 
Alt a l’Equipament Cívic Pau 
Casals, de dilluns a divendres, 
de 17 a 22 h, i al telèfon 
600 800 148. Vegeu-ne les 
normes completes a 
www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Associació de 
Veïns i Veïnes del Masnou Alt 

A les 11 h
Carrer de Sant Rafael 
Festa infantil 
Els infants podran gaudir 
de diferents tallers. 
Seguidament, actuació de la 
companyia de Juliol Aguilar.
Ho organitza: Associació de 
Veïns i Veïnes del Carrer de 
Sant Rafael

A partir de les 11 h
Pl. de Miquel Martí i Pol 
– pl. de Marcel·lina de 
Monteys

Batalla d’aigua i foc
Cercavila de pols holi i pistoles 
d’aigua que us portarà fins a 
la festa de l’escuma. Porteu la 
vostra pistola i intenteu agafar 
el foc dels diables.
Concentració a la plaça de 
Miquel Martí i Pol a les 11 
h. Recorregut a partir de les 
11.30 h: plaça de Miquel 
Martí i Pol, carrers del Torrent 
de Vallmora, Josep Pujadas 
i Truch, Romà Fabra i plaça 
de Marcel·lina de Monteys. 
Tot seguit, festa de l’escuma 
a la plaça de Marcel·lina de 
Monteys. Recomanació: 
especial precaució amb els 
infants amb pell atòpica.
Ho organitza: Colla de Diables 
del Masnou

A les 12.30 h 
Jardins dels Països Catalans 
(Happy Food Trucks)

Masbutins, 
espectacle familiar 
de circ, teatre i 
música
Ho organitza: Happy Food 
Trucks

A partir de les 18 h
Platja d’Ocata

Festa infantil a la 
platja
A les 18 h, tallers “Fem la 
volta al món”
Taller de complements típics 
d’arreu del món (ventalls 
asiàtics, collarets i barrets 
egipcis, ponxo mexicà...), a 
càrrec de Lleureka Projectes 
Educatius.
Taller de maquillatge 
d’arreu del món a càrrec de 
Colors Up.
A les 19.30 h, concert 
familiar Donem-li una 
volta al món, amb Xiula.
El grup Xiula viatja pel 
món vivint aventures i 
experimentant emocions. 
Un moment únic i irrepetible 
de celebració i ballaruga en 
què el grup interactua amb 
el públic en aquest fabulós 
viatge camí de l’Himàlaia. 

A les 18 h 
Jardins dels Països Catalans 
(Happy Food Trucks)

Demostració de 
cuina en directe
Ho organitza: Happy Food 
Trucks

A les 19 h
Jardins dels Països Catalans 
(Happy Food Trucks) 

Trobada Country
Perquè hi pugui ballar 
tothom qui ho desitgi. 
Ho organitza: Country Ocata

A les 19.30 h
Plaça d’Ocata

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

A les 20 h
Església de Sant Pere

Concert de Festa 
Major de la Coral 
Xabec
Ho organitza: Coral Xabec

A les 20.30 h 
Jardins dels Països Catalans 
(Happy Food Trucks)

Concert amb La 
Banda del Pi Petit
Ho organitza: Happy Food 
Trucks

A les 22.30 h 
Jardins dels Països Catalans 
(Happy Food Trucks)

Concert karaoke 
en directe amb De 
Mortimers
Ho organitza: Happy Food 
Trucks

EXPOSICIÓ PÚBLICA

Aprovar inicialment l’es-
tabliment del Servei pú-
blic municipal d’Informa-
ció i Atenció a les Dones 
(SIAD). El període d’infor-
mació pública és del 5 de 
juny al 17 de juliol de 2018. 

Aprovació inicial de les 
bases específiques per a 
les subvencions per a la 
pràctica esportiva indivi-
dual. El període d’informa-
ció pública és del 4 de juny 
al 16 de juliol de 2018.

Aprovació inicial de les 
bases de la VIII beca de 
recerca local del Masnou. 
El període d’informació pú-
blica és fins al 6 de juliol de 
2018.

Aprovació inicial de l’Or-
denança general de ges-
tió de residus municipals. 
El període d’informació pú-
blica és del 13 de juny al 24 
de juliol de 2018.

Aprovació inicial dels ex-
pedients de modificació 
de crèdits núm.10 per 
crèdit extraordinari i 11 
per suplement de crèdit, 
d’inversions sostenibles. 
El període d’informació pú-
blica és del 23 de maig al 12 
de juny de 2018.

Aprovació inicial de l’ex-
pedient 12/2018 de mo-
dificació per crèdits extra-
ordinari i 13 suplement 
de crèdit amb baixa. El 
període d’informació pú-
blica és del 25 de maig al 14 
de juny de 2018.
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DURANT LA FESTA MAJOR

Tapes de Festa Major: 
la ruta Tip de Tapes oferirà tapes 

a 1 euro durant el cap de setmana

E l cap de setmana de la 
Festa Major, el dissabte 
30 de juny i el diumen-
ge 1 de juliol, podreu fer 

la ruta Tip de Tapes, en què cada 
any participen els bars i restau-
rants del municipi per oferir tapes 
ben originals relacionades amb el 
Masnou o amb el lema d’aquests 
darrers anys, “Terra, mar i foc”.  Hi 
participen un total d’onze establi-
ments.

EL POCHI
C. d’Itàlia, 83
Triple motlle. Sandvitxos de 
motlle de tres pisos, amb pernil, 
formatge, cors de palmera i ma-
ionesa.
Horari del dissabte: De les 12.30 a 
les 16.30 h i de les 19.30 a les 12 h.
Horari del diumenge: De les 12.30 
a les 16.30 h i de les 19.30 a les 12 h.

El REBOST DELS SENTITS
Pg. de Romà Fabra, 25
Pintxo de formatge i cecina amb 
copa de cava. Pintxo de format-
ge d’ovella embolicat en cecina 
acompanyat d’una copa de cava.
Horari del dissabte: De les 10 a les 
14.30 h i de les 17.30 a 21 h.
Horari del diumenge: De les 11 a 
les 14.30 h.

CANYES I TAPES
Av. de Joan XXIII, 110
Seitó amb escabetx i pansa blanca.
Horari del dissabte: De les 8 a les 
00 h.
Horari del diumenge: De les 8 a 
les 00 h.

CARNISSERIA I CORGELATS 
MARI
C. de Flos i Calcat, 51
Perles de mozzarella amb codony.
Horari del dissabte: De les 8 a les 
15 h.

LA TASCA D’OCATA - CAN 
ROCKY
C. de Sant Bru, 17
Pintxo mediterrani. Llit de torrada 
amb tomàquet, tonyina, anxoves 
i oliva.
Horari del dissabte: De les 12 a les 
17 h i de les 19 a les 22 h.
Horari del diumenge: De les 12 a 
les 17 h i de les 19 a les 22 h.

BAR CAVALLETS
Pl. de Marcel·lina de Monteys, s/n
Miniburguer Cavallets. Minibur-
guer amb els colors principals de 
Cavallets (blau, vermell i groc), 
amb salses molt especials per a 
cada un dels colors.

Horari del dissabte: De les 8.30 a 
les 22 h. 
Horari del diumenge: De les 8.30 
a les 22 h.

CAFÈ CENTRAL 
C. de Sant Miquel, 17
La truita del Central. 
Pintxo de truita de patates. 
Horari del dissabte: De 8 a 21 h. 

CARAVEL
Pg. de Prat de la Riba, 9
Tapa per concretar.

RESTAURANT MARGARITA
Pg. de Prat de la Riba, 41
Tapa Margarita.

VINS I DIVINS
C. de Barcelona, 3
Gelat de pernil.

CERVESERIA BLENDED
Pg. de Prat de la Riba, 21
Tapa Sant Pere.

 Consulteu-ne tota la informació a 
www.elmasnou.cat
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DURANT LA FESTA MAJOR

Happy Food Trucks: més que unes 
caravanes amb menjar 

D el 29 a l’1 de juliol, Happy Food Trucks (les caravanes i autoca-
ravanes convertides en cuines ambulants) aparcaran als jardins 
dels Països Catalans per oferir la seva variada oferta gastronòmi-
ca acompanyada de concerts i demostracions de cuina local. 

Amb la voluntat d’esdevenir una fira gastronòmica singular i diversa per 
recuperar i posar en valor la tradició gastronòmica de menjar de carrer 
d’altres moviments internacionals d’èxit, s’oferiran plats de tots els punts 
del planeta concentrats en un mateix lloc.

Per dinamitzar l’oferta gastronòmica, s’hi afegeixen actuacions musicals, 
tallers infantils i demostracions de gastronomia, entre d’altres propostes. 

PROGRAMA

Divendres 29 juny, de 17 a 2 h
18 h – Demostració de cuina en directe 
19.30 h - Concert acústic amb David Ros (folk-pop)
22.30 h - Concert amb Happy Food Trucks Band (versions)

Dissabte 30 juny, d’11 a 2 h
12.30 h - Demostració de cuina en directe
13.30 h - Concert vermut amb Alma de Boquerón (rumba)
19 h - Tast de vins de proximitat 
20 h - Concert amb Enma Fernández sextet (R&B i rock-and-roll)
23 h - Discjòquei

Diumenge 1 juliol, d’11 a 1 h
12.30 h  - Mabsutins, espectacle familiar de circ, teatre i música
18 h - Demostració de cuina en directe 
19 h- Trobada Country
20.30 h- Concert amb La Banda del Pi Petit
22.30 h - Concert karaoke en directe amb De Mortimers

Donar veu... al desig: commemoració del Dia de l’Alliberament LGTBI
El divendres 29 de juny, a les 19.30 h, tindrà lloc una performance que con-
vida a la participació i a la reflexió individual i anònima sobre el desig, per 
commemorar el Dia de l’Alliberament LGTBI. A càrrec de la companyia Les 
Mireies.

Fira d’atraccions: diversió 
per als més petits
Aquest any, la fira d’atraccions es farà del 22 de 
juny a l’1 de juliol a les pistes esportives de Pau 
Casals. És previst augmentar l’oferta d’atraccions 
i hi predominaran les destinades als infants. 
També n’hi haurà un parell per al públic jove. 

Durant els mateixos dies de la Festa Major, hi 
haurà un servei de trenet turístic que farà la con-
nexió entre Ocata i el Masnou Alt, en horari de 
16.30 a 23.30 h. Les parades estaran ubicades al 
carrer de Sant Miquel amb la plaça de Marcel·li-
na de Monteys i al carrer d’Isaac Albéniz amb la 
plaça de Ramón y Cajal.

 Horari de la fira d’atraccions: 
Els dies 22, 24, 25, 26, 27 de juny i 1 de juliol, de 
17 a 24 h. Dies 23, 28, 29 i 30, de 17 a 1 h.

El cicle d’arts visuals no 
s’atura per Festa Major
La programació estable d’arts visuals, que inclou 
una desena de mostres i accions formatives al 
llarg de l’any 2018, tindrà en marxa dues exposi-
cions durant la Festa Major.

D’una banda, Sergi González presentarà “El meu 
mar”, fins a l’1 de juliol a la Casa de Cultura. De 
l’altra, Jordi Pericot, Victòria Pujadas, Daniel Mo-
rat i José Luis Paz Fo inauguraran, el 15 de juny a 
les 20 h, “Oxímoron”, a l’Espai Casinet, una mos-
tra que es podrà veure fins al 8 de juliol.
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 Normes de la VI Baixada 
d’Andròmines 
Divendres 29 de juny
A les 20 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 
Construccions Jordi Fortea. 
Aquesta activitat, destinada a un 
públic infantil i familiar, tindrà lloc 
el 29 de juny a les 20.30 h a les 
pistes esportives de Pau Casals, 
amb un recorregut que finalitzarà 
a la plaça d’Espanya. No té ànim 
de competició i es premiaran les 
andròmines per l’originalitat, la 
decoració, l’enginy i la motivació 
de l’equip o del conductor. 

Requisits per als participants
Poden participar-hi andròmines 
de fabricació pròpia i sense 
motor conduïdes per un o més 
conductors disfressats segons 
una temàtica. 

Per als participants menors 
d’edat
Fins a 12 anys, cada participant 
ha d’anar acompanyat d’un adult 
i sota la responsabilitat d’aquesta 

persona.  
De 13 a 17 anys, han de portar 
l’autorització signada pel pare o 
mare o tutor/a legal.  
És obligatori l’ús de casc i guants, 
i es recomana portar proteccions 
als genolls i les mans, així com 
protegir el cos amb màniga llarga 
per evitar possibles lesions.  

Requisits per a les andròmines
  L’andròmina ha de ser de 

fabricació pròpia, sense motor 
i de qualsevol material i mida. 
És indispensable que disposi de 
sistema de frens i de direcció 
adequats. És opcional, però 
recomanable, portar un clàxon 
o botzina.  
  L’andròmina pot tenir la forma 

i l’aspecte que desitgi el 
participant.  
  No pot portar cap mena de 

sistema de propulsió i no es pot 
utilitzar per construir-la la base 
d’un automòbil.  
  Ha de tenir com a mínim tres 

rodes.  
  Ha de tenir suport per ser 

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

esmentat.  
  L’estructura del carretó ha de 

ser adequada, de manera que 
no en sobresurtin elements 
perillosos (barres de ferro, 
fustes, canyes, objectes 
punxants...) que puguin 
perjudicar els espectadors ni els 
mateixos participants.  

Requisits durant la cursa  
  Els participants s’han de 

presentar als boxs habilitats 
a les pistes esportives de Pau 
Casals el divendres 29 de juny 
a partir de les 20 h per verificar 
les inscripcions, entregar-
los els dorsals i donar-los les 
acreditacions.  
  Les baixades seran individuals i 

no se’n valorarà la velocitat.  
  No s’han de fer maniobres 

que puguin posar en perill 
la seguretat dels altres 
participants ni la del públic.  

Premis
A l’andròmina més engalanada. 
A l’andròmina més original. A 
l’andròmina més sorollosa. 

Recorregut
El recorregut discorrerà per 
l’avinguda de Pau Casals fins a la 
plaça d’Espanya.
En tot el recorregut hi haurà 
proteccions a les zones 
conflictives.

Inscripcions 
El termini d’inscripció finalitza el 
divendres 20 de juny de 2018. Les 
inscripcions es portaran a terme 

a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament (carrer de Roger 
de Flor, 23).  Les dades i els 
documents necessaris per fer la 
inscripció són la fitxa d’inscripció 
signada, una fotocòpia del 
DNI dels participants, el nom, 
cognoms i data de naixement 
de cada participant, el telèfon 
i l’adreça electrònica de 
contacte, el nom que identifiqui 
l’andròmina i l’autorització 
signada en el cas de ser menor 
de 18 anys. Per a més informació 
i inscripcions, escanegeu el codi 
QR o visiteu www.elmasnou.cat.

Concurs de truites i pastissos 
casolans
Divendres 29 de juny
A partir de les 19 h
Carrer de Sant Rafael
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 el dissabte 1 de juliol, de 
les 19 a 19.30 h. El jurat emetrà el 
veredicte, que serà inapel·lable, 
a les 20.30 h. Un cop el jurat 
hagi avaluat els plats, els podran 
degustar totes les persones 
assistents. Vegeu-ne les normes 
completes a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: La Colla de l’Hort 

NORMES DE CONCURSOS
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Per poder gaudir de la festa amb 
tranquil·litat i sense incidents, cal 
adoptar un seguit de recomanaci-
ons, especialment a les activitats 
relacionades amb el foc.

 Mesures de protecció per a 
les fogueres de Sant Joan 
(23 de juny)

Consells per als veïns i veïnes
·  Procureu que tots els edificis 
veïns tinguin les finestres i els 
balcons tancats, no fos cas que 
les guspires o algun coet perdut 
entressin en algun habitatge i hi 
provoquessin un incendi.

·  Plegueu els tendals que hi pugui 
haver a les terrasses.

·  Respecteu la distància de 15 
metres respecte dels cotxes 
aparcats.

·  No heu de permetre mai que 
ningú salti damunt les brases.

·  Necessiteu un permís: heu de 
comunicar a l’Ajuntament la 
situació de les fogueres.

·  Les fogueres han de permetre el 
pas dels vehicles d’emergència.

 
El lloc 
·  No feu fogueres enlloc sense 
tenir l’autorització corresponent

·  No feu la foguera a menys de 
15 metres de la façana de cap 
edificació.

·  Està prohibit fer foc a tots els 
terrenys forestals de Catalunya, 

RECOMANACIONS

Mesures de protecció
tant si estan poblats d’espècies 
arbòries com si no, i a la franja de 
500 metres que els envolta.

·  Sobretot, vigileu el pas de les 
línies elèctriques, telefòniques, 
etc.

·  Si penseu fer la foguera en un 
solar, abans deixeu-lo net de 
bardisses o de materials infla-
mables.

·  Si la voleu fer al carrer, procureu 
que hi hagi obert un pas per als 
vehicles d’urgència.

·  Per no fer malbé el paviment, 
poseu-hi terra o sorra (un mí-
nim de 10 cm de gruix). Si el 
paviment és d’asfalt, aquesta 
precaució és imprescindible, de 
la mateixa manera que és obli-
gatori el permís de l’Ajuntament.

·  No feu la foguera a prop d’un 
envà pluvial, ja que la dilatació 
provocada per la calor podria 
enderrocar-lo.

Els materials
·  Heu d’anar amb compte amb el 
que cremareu. Han de ser coses 
que deixin brasa, sobretot de 
fusta.

·  No cremeu papers ni teixits, 
perquè el vent els pot enlairar. 
No utilitzeu mai bidons, llaunes 
o esprais, ja que poden explotar, 
ni pneumàtics ni plàstics, pels 
seus efectes contaminants.

·  En general, feu la foguera petita 
i, si sobren materials, aneu-los-hi 
afegint a poc a poc.

·  Encara que sigui més lent i 
menys espectacular, heu d’en-
cendre la foguera per diferents 
focus, de paper, de palla, etc. No 
feu servir mai gasolina ni cap 
líquid inflamable.

·  Si fa vent, és millor que deixeu la 
festa per un altre any, no la con-
vertíssiu en una tragèdia. 

Apagueu la foguera
·  Tingueu en tot moment a l’abast 
algun mitjà per apagar la fogue-
ra (galledes d’aigua, mànegues, 
extintors, etc.).

·  Vigileu la foguera fins que quedi 
del tot extingida i, sobretot, rui-
xeu el caliu perquè no hi pugui 
haver accidents. 
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 Mesures de protecció per a 
l’actuació dels trabucaires
(divendres 29 de juny, a les 21 h)
·  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 mem-
bres. 

·  No s’ha de col·locar el cos sobre 
la vertical de les armes d’avant-
càrrega en finestres i balcons.

 Mesures de seguretat per als 
correfocs (dijous 28 de juny, 
a les 21.30 h, i dissabte 30 de 
juny, a les 23 h) 

Per als establiments i els veïns i 
veïnes
·  Per evitar accidents, retireu del 
carrer qualsevol obstacle que 
pugui destorbar el recorregut 
del correfoc, com per exemple, 
testos amb plantes, taules, ca-
dires, para-sols i altres objectes 
situats a la via pública. 

·  Retireu els vehicles de la zona 
per on passarà la cercavila de 
foc, per evitar danys a la gent i al 
vostre cotxe.

·  Tanqueu les portes, les finestres 
i els balcons, i protegiu les ober-
tures 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 cor-
refoc us demanin aigua per re-
duir la calor, no els en tireu. Així 
evitareu que la pólvora es mulli 
i exploti o surti en una direcció 
imprevista en lloc de cremar-se.

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

Per als espectadors i els partici-
pants
·  Informeu-vos bé del recorregut 
del correfoc i seguiu les reco-
manacions i les indicacions dels 
serveis d’ordre, a fi que la vostra 
participació en el correfoc esde-
vingui una autèntica festa.

·  Eviteu els passos soterranis poc 
ventilats i eviteu coincidir-hi 
amb el pas del correfoc pel risc 
que pot ocasionar la presència 
de fum i la concentració de per-
sones.

·  Eviteu posar-vos sota el material 
pirotècnic quan els estiguin 
encenent-los els membres de la 
colla de diables. 

·  La roba idònia per assistir a un 
correfoc és la de cotó, amb mà-
niga llarga i pantalons llargs, un 
barret de roba i unes sabates 
esportives de pell que us aga-

fin fortament els peus. Eviteu 
participar activament en l’acte 
si porteu roba de fibra sintètica, 
ja que provoca greus cremades 
en el cas que accidentalment 
s’encengui.

·  Si per qualsevol circumstància se 
us encén la roba, tireu-vos a terra 
i rodoleu per apagar les flames. 
Sobretot, no correu, ja que les 
flames s’encendrien i serien més 
virulentes. 

·  Espereu la comitiva del correfoc 
en carrers amples i eviteu, en la 
mesura que us sigui possible, les 
aglomeracions i els taps de gent.

·  No col·laboreu demanant aigua 
als veïns. Així evitareu taps i 
relliscades, i també que la pól-
vora 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 recep-

tacles del material pirotècnic ni a 
prop dels portadors del material 
que utilitzen els grups. 

·  Els participants han de man-
tenir la distància de seguretat 
adequada per resguardar-se de 
les espurnes i detonacions dels 
productes pirotècnics que s’usen 
tradicionalment. 

·  Salteu sempre endavant i mai 
enrere, individualment o bé en 
grups molt reduïts, i no us col·lo-
queu mai entre els timbalers i 
els diables, per no destorbar cap 
membre de les colles. 

·  Seguiu en tot moment les ins-
truccions del servei d’ordre i de 
suport de l’acte. 

·  En tots els casos, i per tant tam-
bé si es produeix un accident, 
l’incompliment d’aquestes 
mesures de seguretat i recoma-
nacions per als actes de foc serà 
responsabilitat de cada partici-
pant. 
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FASCURT

La festa continua 
amb una nova 
edició del Fascurt

D el 5 al 7 de juliol, el Festival de Curtmetratges Fascurt, 
organitzat per l’Associació AKONGA, assoleix la setzena 
edició amb novetats. Cal destacar-ne el Fascurt Kids, que 
oferirà, els dies previs i durant el Festival, dos tallers sobre 

tècniques de filmació: per als joves de 12 a 15 anys sobre l’stop-motion 
i, per als infants de 3 a 6 anys, sobre la pixilació.

Aquest és un petit tast de la programació. Per a més informació, 
consulteu la pàgina web del Festival: www.fascurt.cat. 

Dissabte 7 
de juliol
20 h 
Guingueta La Canya
Taula rodona: 
organització de festivals 
de curtmetratges

22 h
Platja d’Ocata
Projecció dels tallers

22.20 h
Platja d’Ocata
Curts el Masnou

22.40 h
Platja d’Ocata
Projecció especial: 20 
anys Distribuïdora 
Kimuak

23 h
Platja d’Ocata
Entrega de premis i 
projecció palmarès 2018

00 h
Platja d’Ocata
La nit + freak II

1 h 
Guingueta La Canya
Festa amb DJ

FASCURT 2018 EN UNA ULLADA

Dissabte 30 
de juny
20 h
Vins i Divins
Presentació de 
la programació 
del Fascurt 
2018

Dimarts 3 
de juliol
De 18 a 20 h 
Aula taller de 
Ca n’Humet
Fascurt Kids: 
Taller de stop-
motion a l’estil 
Lotte Reiniger 

Dimecres 4 
de juliol
De 18 a 20 h 
Aula taller de Ca 
n’Humet
Fascurt Kids: 
Taller de stop-
motion a l’estil 
Lotte Reiniger 

19 h
Edifici de Can 
Malet
Taller: curts i 
violència de 
gènere

Dijous 5 
de juliol
De 17 a 19 h 
Escenari Espai 
Escènic 
Ca n’Humet
Fascurt Kids: 
Taller de 
pixilació amb 
fons de croma

22.30 h
Platja d’Ocata
Secció Ficció

00 h
Platja d’Ocata
Secció Animació

00.30 h
Platja d’Ocata
Secció Undercurt

Divendres 6 
de juliol
22.30 h
Platja d’Ocata
Secció Ficció

00 h
Platja d’Ocata
Secció Animació

00.30 h
Platja d’Ocata
Secció Undercurt

1 h 
Guingueta La 
Canya
Festa amb DJ
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PLE DE RIURE

E l Masnou tornarà a 
ser, durant uns dies, el 
poble més alegre de 
Catalunya. En concret, 

entre el 17 i el 21 de juliol és 
quan tindrà lloc la 22a edició 
del Ple de Riure, el Festival 
Internacional de Teatre Còmic. 
És, però, molt més que teatre. El 
Ple de Riure inclou espectacles 
d’altres arts escèniques, com el 
circ i la seva màgia o la música 
amb la força del directe. 

Ple de Riure: teatre còmic, música i circ 
vora el mar entre el 17 i el 21 de juliol

Hi haurà també espectacles i 
activitats per a nens i nenes. 
L’únic requisit és l’humor, sense 
etiquetes ni fronteres.

Un dels grups cap de cartell és 
Los Toreros Muertos, la mítica 
banda rock-pop de la movida 
madrilenya liderada per Pablo 
Carbonell. Seran els encarregats 
de tancar el Festival amb un 
concert ben teatral que traslla-
darà la platja d’Ocata als anys 
vuitanta. Aquest mateix espai 

privilegiat acollirà també espec-
tacles còmics com Las gallegas 
(Cia. Lolita Corina) o Tenors (Illu-
minati). 

A més de reforçar la programa-
ció còmica, l’edició d’enguany 
aposta per artistes internacio-
nals, com Race Horse, de Finlàn-
dia, o Cirque Exalté, de França. 
La Banda de Otro, Campi qui 
Pugui, Los Herrerita, Oriol Boi-
xader Oriolo i la Companyia del 
Foc completen la programació 
del Ple de Riure. 

Dimarts 17 
11 h / Plaça de Miquel 
Martí i Pol
Yee Haw! 
La Banda de Otro 

Dimecres 18
19 h / Plaça de Ramón y Cajal 
Manneken’s Piss
Campi qui Pugui Produccions

Dijous 19
19 h / Plaça de Marcel·lina de 
Monteys
Motosikai
Race Horse Company

Divendres 20
De 17 a 19 h / 
Espai Escènic Ca n’Humet
Circ a les golfes
Los Herrererita
Taller de circ per a infants

20 h / Plaça d’Ocata
The Flamingos
Los Herrerita

22.30 h / Platja d’Ocata
Las gallegas
Cia. Lolita Corina

23.30 h / Platja d’Ocata
Tenors
Illuminati

Dissabte 21
19 h / Espai Escènic 
Ca n’Humet
El meu primer concert
Oriol Boixader Oriolo

22.30 h / Platja d’Ocata
Furieuse Tendresse 
Cirque Exalté

23.30 h / Platja d’Ocata
Piromusical
Companyia del Foc

24 h / Platja d’Ocata
Concert
Los Toreros Muertos

Dinamització de les places a càrrec de Trenatroman
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Cercavila dels tres
elements

DIMECRES 27 DE JUNY, 
A LES 22 h
Desfilada de la Terra: Con-
centració a la plaça de Ra-
món y Cajal.
Recorregut: plaça de Ramón 
y Cajal, avinguda de Pau Ca·
sals, plaça d’Espanya, passeig 
de Romà Fabra, carrers de 
Lluís Millet, Rafael Bert i Fà·
bregas, Sant Francesc d’Assís, 
Josep Anselm Clavé, plaça 
del Mercat Vell, passeig Marí·
tim i platja d’Ocata.

Desfilada del Mar: Concen-
tració al passeig Marítim (a 
l’altura de la guingueta Ca-
lima).
Recorregut: Passeig Marítim i 
platja d’Ocata.

Desfilada del Foc: Concen-
tració a l’Altell de les Brui-
xes. 
Recorregut: jardins del Mil·
lenari, carrers de Fontanills, 
Capitans Comellas, Sant Felip, 
pas subterrani del port i plat·
ja d’Ocata.

Correfoc juvenil
DIJOUS 28 DE JUNY, 
A LES 21.30 h
Recorregut: Ca n’Humet, 
carrers de Fontanills, Mare de 
Déu de Montserrat, Mestres 
Villà, plaça d’Ocata, Mestres 
Villà, Tomàs Vives, Sant Felip i 
baixada al port.

Cridant a la Festa
 (Trabucaires)

DIVENDRES 29 DE JUNY, 
A LES 21 h
Recorregut: plaça de l’Es·
glésia, carrers del Rector 

Pineda, Lluís Millet, passatge 
de Romà Fabra, Sant Miquel, 
Tomàs Vives, Sant Felip, avin·
guda de la Mare de Déu de 
Núria, Bergantí Caupolican, 
Doctor Botey, Sant Agustí, 
Puerto Rico, Brasil i jardins 
dels Països Catalans.

Trobada de gegants
DISSABTE 30 DE JUNY, 
A LES 18 h
A les 17 h, plantada a la plaça 
de Miquel Martí i Pol.
A les 18 h, cercavila pels car·
rers del poble.
Recorregut: carrers del Tor·
rent de Vallmora, Sant Mi·
quel, Tomàs Vives, Sant Felip, 
Capità Mirambell, Manila, i 
jardins dels Països Catalans 
fins als jardins de la Nimfa.

Correfoc 
DISSABTE 30 DE JUNY, 
A LES 23 h
Recorregut: interior del Mer·
cat Municipal, carrer d’Itàlia, 
passeig de Romà Fabra, Sant 
Miquel, Tomàs Vives, Sant 
Felip, Pintor Villà, Pere Grau, 
Mare de Déu de Núria, Sant 
Bru, Doctor Botey, Capità Mi·

rambell, Joan Maragall, Repú·
blica Argentina i avinguda de 
la Generalitat de Catalunya.

Batalla d’aigua i foc
DIUMENGE 1 DE JULIOL, 
A LES 11.30 h
A les 11 h, concentració a la 
plaça de Miquel Martí i Pol. 
A les 11.30 h, cercavila. 
Recorregut: plaça de Miquel 
Martí i Pol, carrers del Torrent 
de Vallmora, Josep Pujadas i 
Truch, Romà Fabra i plaça de 
Marcel·lina de Monteys. 

 El trenet de la  
Festa Major

DEL 29 A L’1 DE JULIOL 
Parades:
C/ de Sant Miquel (plaça de 
Marcel·lina de Monteys).
C/ d’Isaac Albéniz (plaça de 
Ramón y Cajal).
Horari: de 16.30 a 23.30 h.
Recorregut: carrers de Sant 
Miquel, Romà Fabra, Itàlia, 
Torrent de Vallmora, Isaac Al·
béniz, passeig de Pau Claris, 
avinguda de Joan XXIII, Na·
varra, Pintor Domènech Farré 
i Sant Miquel.

Cercaviles dels tres 
elements: Terra, Mar i Foc

 Desfilada de la Terra
 Desfilada del Mar
 Desfilada del Foc
  Correfoc juvenil
  Cridant a la Festa 

Trabucaires
  Trobada de Gegants
  Correfoc
  Batalla d’aigua i foc
  El trenet de la Festa Major

RECORREGUTS
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