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C/ Roger de Flor, 43 - El Masnou
(a 50 m de l’Edifici Centre) 
Tel. 93 555 01 88
info@restauranteorfila.es
www.restauranteorfila.es

Menú Burger 
& Gintònic

18 €

Menú tapes
DiJOUS nit

12 €

A MéS Del Menú DiAri 
i lA cArtA tAMbé t’OFeriM:

Vine a tastar 
de franc 
la nostra tapa 
de Festa Major

NOVA CARTA 
DE TEMPORADA 
I NOU MENÚ 
DE DEGUSTACIÓ

Cruixent de sardina i cansalada ibèrica 
amb maionesa de soja i wasabi

Vols una nova emoció 
per al teu paladar?

”Pinchitos” 
de bacallà

Per una compra 
superior a 10 € tindràs 
un 5% de descompte 
en la propera compra.

Vine a provar 
la nostra tapa de 

Festa Major!
Barqueta de bacallà 

amb pisto manxec 
i compota 
de poma
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Fem-nos un tip del Masnou!

Amb el lema de la Festa Major d’enguany, “Fes-te’n un tip!”, la Comissió de Festes ens 
vol animar a gaudir d’aquesta celebració, la més important del nostre calendari festiu, 
descobrint tots els recursos i tot allò que la nostra vila ens pot oferir. És època de recarre-
gar energies, de trobar-nos i aprendre a valorar tot el que ens envolta i ens dóna forma. 
No pot haver-hi millor manera de fer-ho que endinsar-nos en els mesos de l’estiu amb 
manifestacions de germanor i companyonia. El programa inclou moltes propostes i molt 
variades; així doncs, la vila ens oferirà una cara ben diferent de l’habitual. Aprofitem-ho, 
fem-nos-en un tip!

Com sempre, perquè això sigui possible, ha estat imprescindible la implicació i la feina 
de moltes persones que hi han treballat i s’hi han esforçat voluntàriament. A elles els 
envio el meu agraïment, i espero que ens puguem veure tots i totes celebrant la nostra 
Festa Major de Sant Pere. Bona Festa Major!

Fes-te un tip de festa

Torna la Festa Major. En un any tan especial per al futur del nostre país, la Festa 
Major del Masnou ha rebut el suport i la participació de més entitats que mai. L’any 
2012 recordàvem les nostres arrels, el 2013 va ser una explosió d’art i creativitat, i 
enguany ens volem fer un tip de festa i gaudir de tot el potencial que té la nostra 
vila. La Comissió de Festes, amb la coordinació de la Regidoria de Cultura i amb el 
suport del conjunt de l’Ajuntament, fa possible aquesta festa, en què podrem gaudir 
d’espectacles fets al Masnou i vinguts de fora. La implicació del comerç, la restauració 
i les entitats permetrà que ens fem un tip de tapes per omplir de vida els carrers del 
Masnou. D’una punta a l’altra del poble, i amb activitats i la participació des dels més 
petits fins als més grans, omplirem els dies de Festa Major. Dos aniversaris destacats, 
els 10 anys de la Jove Orquestra de Cambra i els 75 anys de la Colla Gegantera, són 
motiu per omplir-nos d’orgull per la nostra realitat associativa. I després de la Festa 
Major, tornem-hi: la Festa Jove, el Fascurt i els 18 anys del Ple de Riure.

Fem-nos un tip de festa. Bona Festa Major 2014!

Pere Parés 
Alcalde

Jaume Oliveras 
Regidor de Cultura
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25% dte. en peces*

10% dte. en mà d’obra

Amb Sempre Opel gaudeixi més temps 
del seu Opel i d’aquests descomptes

  Venda de vehicles nous i d’ocasió

República Argentina, 29 - El Masnou - Tel. 93 540 42 05
*Oferta no acumulable a altres promocions. 
Descompte aplicable a totes les operacions 
de taller mecànic. Excepte accessoris i pneumàtics.

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

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

 www.cellerdelmar.com

@cellerdelmar 

cellerdelmar

El pèl per a qui 
el vulgui i el sol 
per a tothom

www.nomasvello.esNo+Vello El Masnou
C/ Navarra, 46
Tel. 93 540 54 45

PROVA
GRATUÏTA

La fotodepilació  
més segura també  
en pells bronzejades.

10% de
descompte en

una nova
zona

El pèl per a qui 
el vulgui i el sol 
per a tothom

ACEITUNAS SOLIS E HIJOS
Des de 1982...

al seu servei al mercat setmanal

OLIVES - BACALLÀ - FRUITS SECS

Especialitat en olives d’elaboració pròpia
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ot i que l’inici oficial de la 
Festa Major de Sant Pere 
enguany és el 27 de juny, 
fent un cop d’ull al calenda-

ri és fàcil imaginar que la celebració 
de Sant Joan n’esdevindrà l’assaig 
general. El dilluns 23 de juny, la 
Flama del Canigó s’estendrà, un any 
més, des del cor dels Pirineus arreu 
dels Països Catalans. Al Masnou, ar-
ribarà a les 20.30 h, de mans de cor-
redors voluntaris, després d’haver 
recorregut dues etapes des del coll 
d’Ares fins al Masnou. 

Un cop a la vila, hi haurà una 
breu recepció als jardins de Can 

Malet i una petita cercavila per dins 
de la població amb la participació 
dels capgrossos, els gegantons de 
les escoles, els grallers i els tabalers. 
Després, la flama encendrà la fogue-
ra ubicada a l’esplanada de l’antiga 
caserna de la Guàrdia Civil, on hi 
haurà revetlla amenitzada pel grup 
masnoví Lapsus.

La festa està organitzada per 
la Flama del Canigó, la Colla de 
Diables, la Colla Gegantera, la Colla 
Bastonera del Masnou, Al Masnou 
Decidim ANC 2014, Òmnium Cultu-
ral, Protecció Civil El Masnou i l’Ajun-
tament del Masnou.

T

Arriba la festa amb la Flama
Revetlles populars i una cercavila amb el foc arribat del Canigó, propostes 
per celebrar la nit de Sant Joan arreu de la vila

23 dilluns · Revetlles de sant Joan

Revetlla per a tothom
Són moltes les associacions i els col·lectius que 
celebraran la seva revetlla de Sant Joan. N’hi 
ha per a totes les edats, en totes les zones i per 
a tots els gustos.

a les 21 h, sant Joan del Casal d’avis d’ocata 
a Cal Ros de les Cabres
Sopar per als socis i ball de revetlla.

a les 21 h, sant Joan al Casal de la Gent Gran 
de Can Malet als jardins de Can Malet
Sopar per als socis i ball de revetlla.

a les 22 h, sant Joan de l’associació amics 
Bellresguard al parc del llac
Sopar popular i revetlla de Sant Joan amb música en directe.

a les 22.30 h, sant Joan de l’associació de Veïns 
de Ramón y Cajal - Masnou alt a Pau Casals
Sopar popular i revetlla de Sant Joan amb l’orquestra Sharazan.

a partir de mitjanit, Tropical alternative Party 
Vol. III, a càrrec de MMK a la nimfa
Benvinguts a un gran viatge que farà de la nit més curta de l’any 
la més gran, a ritme d’electro, reggae, dancehall, funky, dubsteb, 
soul i pachanga.
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Anglès a partir d’1 any!

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

Matrícules obertes curs 
2014-2015

AROA
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

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

Làser díode, mesoteràpia, infiltracions.

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

bOnA FeStA MAJOr!

5€ dte. 
en qualsevol dels
nostres massatges
presentant aquest

anunci

SERVEIS CONCERTATS:
Aeroport, estAció de sAnts, Bcn, i 
d’Altres. es pot reservAr el servei. 
pAQUeteriA, serveis MÈdics, etc.

BONA FESTA MAJOR!
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Tapes

i hi ha una categoria gastro-
nòmica reconeguda i ova-
cionada internacionalment, 
aquesta és la tapa. Lluny dels 

seus orígens, com a platet que havia 
de tapar la copa per evitar que hi cai-
guessin mosques i mosquits, ara per 
ara, la tapa és sinònim de moments 
de gaudi, de diversitat, de compartir, 
de terrasseta i de bon clima; i per això 
casa molt bé amb l’ambient de la Fes-
ta Major del Masnou.

En aquest Sant Pere de 2014, 
sota el lema “Fes-te un tip de tapes!”, 
aquestes petites propostes gastronò-
miques configuren el fil conductor del 
programa, ja que, per poder seguir 
totes les activitats de la Festa Major 
i participar-hi, cal anar recuperant 

forces. Per això, les entitats de la vila, 
alguns establiments comercials i les 
parades del Mercat Municipal s’han 
unit per oferir una carta amb més de 
quaranta tapes amb què deixaran la 
petjada del seu tarannà i de la seva 
generositat, i transmetran les ganes 
de tothom de passar la Festa Major en 
companyia dels veïns del poble. Les 
tapes tindran el mateix preu, un euro, i 
seguint el seu rastre és possible confi-
gurar un itinerari enriquidor en molts 
sentits. A més de degustar la proposta 
gastronòmica de cada establiment i 
descobrir la genialitat dels xefs de la 
vila, els visitants poden acostar-se a 
les característiques i el funcionament 
dels diferents col·lectius que treballen 
per dinamitzar el Masnou. (Es poden 

consultar tots els establiments i les 
entitats que hi participen i la seva ubi-
cació al plànol de les pàgines 30 i 31.) 

Premis per a qui més s’atipi
Les persones que més tapes provin de 
les proposades i ho acreditin segons 
ho estableixi l’organització tindran un 
premi o, en cas d’empat, participaran 
en un sorteig de diversos regals: des 
de sopars gratis o una nit d’hotel fins 
a entrades per als espectacles de 
l’Espai Escènic Ca n’Humet o vals de 
descompte per a compres als establi-
ments de la vila. Tots els detalls per 
participar-hi es poden aconseguir a 
la pàgina web municipal www.elmas-
nou.cat o bé amb el codi QR d’aquesta 
pàgina. 

Fes-te un tip de tapes!
Més de quaranta establiments i entitats de la vila 
ofereixen petites propostes gastronòmiques 
per recuperar energia i compartir bons moments

Sopars gratis, 
una nit d’ho-
tel, entrades a 
espectacles o 
vals de des-
compte per a 
compres són 
els premis per 
a les persones 
que tastin més 
tapes
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Av. de Joan XXIII, 46
08320 El Masnou
Tel. 93 555 52 08

C/ d’Itàlia, 50. Parada 21
08320 El Masnou
Tel. 93 540 95 16

Per a comandes, càtering, 
celebracions familiars..., 
podeu trucar al 93 555 52 08 

www.pledepasta.com

VINE 
I ENCARREGA 

ELS TEUS ÀPATS 
PER A LES 
REVETLLES!

NOU HORARI A LA BOTIGA DE JOAN XXIII 
Matins de dimarts a dissabte, de 8.30 a 15 h 
Tardes de dimarts a divendres, de 17 a 20 h 

3	Tractaments corporals hidratants,
 reductors, reafirmants i regenerants
 LPG / INDIBA / TMT / LIPOFIT

3	Tractaments facials

3	Depilacions

3	Cura de mans i peus, esmalt 
 semipermanent d’ungles

FANNY CENTRE D’ESTÈTICA

C/ Sant Miquel, 50 - El Masnou
Tel. 93 555 23 09
www.fannyestetica.com

Porta aquest anunci i tindràs 
un 10% de descompte 

en tots els serveis durant els 
mesos de juny i juliol

Can Ventura
des de 1964

Vedella, xai, pollastre, porc, 
embotits, canelons casolans,
pizzes artesanes, fruits secs

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

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

de 17 a 20 h

Bones revetlles
de Sant Joan i Sant Pere!

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

20% de descompte 
presentant aquest anunci *

c/ Sant Miquel 36
El Masnou
93 555 15 72
www.littlerules.com *En col·lecció primavera-estiu 2014. Limitat a un val per familia.

moda infantil 0-12 anys

RogeR de FloR, 34 
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Un pregó tribut a la imaginació, 
el gust i la creativitat local

l primer dia de Festa Major, a 
partir de les 21 h, a la platja 
d’Ocata, s’escalfaran motors 
per al pregó amb un sopar 

popular en què es podrà portar la 
carmanyola o bé s’hi podran degus-
tar les tradicionals sardines i rom 
cremat. En un escenari com aquest, 
no hi podran faltar les havaneres, 
que sonaran a partir de les 21.30 h 
de la mà d’Els Cremats, una banda 
formada l’any 1996 a l’entorn de la 
música popular del cant de taverna 
i el món de les havaneres, amb seu 
a Palafrugell, Calella i Begur. Aques-
ta formació es caracteritza per la 
recerca constant de registres nous i 
la immersió en diferents músiques i 
gèneres, sobretot d’arrel popular. 

Poc després que arribi a la platja 
el correfoc juvenil, a les 23 h tindrà 
lloc el pregó, que donarà el tret de 
sortida a la Festa Major amb un audi-
ovisual que mostrarà les tapes que es 
podran degustar durant aquests dies. 
Restaurants, establiments comercials 
i diferents entitats participaran en la 
Festa Major i oferiran tapes ben ori-
ginals relacionades amb el Masnou 
o amb el lema d’aquest any: “Fes-te’n 
un tip”. Un cop iniciada oficialment 
la celebració, serà el moment de re-
partir el mocador de la Festa Major, 
perquè els masnovins i masnovines 
puguin lluir-lo durant tots els dies.

A mitjanit, arribaran Els Pets en 
concert per presentar el seu nou 
disc, L’àrea petita, probablement el 
més arriscat de la seva carrera. La 
gresca no s’aturarà i, un cop acabat el 
concert de la formació de Constantí, 
serà el torn del col·lectiu juvenil del 
Masnou MMK, caracteritzat per la 
festa, l’energia i l’alegria, que de ben 
segur transmetrà fins que surti el 

sol perquè ningú no pari de moure 
l’esquelet. El xou dels MMK inclourà 
les seves excentricitats, actuacions i 
altres sorpreses. 

Els primers actes
Però, abans del pregó, el primer 
dia de la Festa Major té un preludi 
interessant perquè tothom comenci 
a adonar-se que comencen els dies 
més grans de la vila, com la recreació 
d’una llotja de peix amb una sub-
hasta cantada, a la plaça d’Ocata. Els 
pescadors de la Confraria Verge del 
Carme de Montgat, el Masnou i Pre-
mià de Mar, que venen diàriament 
el peix que pesquen cada matí a la 
llotja de Montgat, reproduiran la seva 
manera de treballar, un dels sistemes 

de comercialització del peix més 
antics. Fins i tot s’hi podrà comprar 
el millor peix de les nostres costes 
ben a prop de casa. Els pescadors del 
nostre poble fa ja quatre anys que 
es traslladen a la plaça d’Ocata per 
fer-hi la subhasta del peix durant la 
Festa Major.

Una mica més tard, els Cowboys 
de Can Malet faran la seva exhibició 
de balls d’estil country en aquest ca-
sal d’avis. D’altra banda, l’Associació 
de Veïns de Ramón y Cajal oferirà un 
sopar i ball de revetlla al parc espor-
tiu de Pau Casals.

Els esportistes també tenen la 
seva cita, amb el torneig de Futbol 7 
organitzat per l’Atlètic del Masnou al 
Camp Municipal d’Ocata. 

E

El pregó és el tret de sortida de la Festa Major, la festa més important del poble. 
En aquesta ocasió, lluny de tenir un únic protagonista, aplegarà diverses creaci-
ons de la gastronomia local amb un audiovisual que mostrarà les diferents ta-
pes que s’elaboraran exclusivament per ser tastades aquests dies
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Els mocadors 
de la Festa Ma-
jor es podran 
adquirir du-
rant el pregó 
i als comerços 
associats a la 
Federació del 
Comerç, la 
Indústria i el 
Turisme del 
Masnou

Actes previs
Abans de l’inici 
de la Festa Ma-
jor, en diversos 
espais de la vila 
se celebraran 
alguns actes 
previs, com el 
concert de la 
Coral Infantil de 
la UNESCO i la 
Coral Scandicus 
(el diumenge 
22 de juny), 
una exposició 
de vídeos sobre 
el Masnou al 
Casinet, i un 
taller de bibli-
oteca al carrer 
i contacontes 
per a adults 
als jardins dels 
Països Catalans 
(el dijous 26 de 
juny).

A la plaça d’Ocata es tornarà a recrear una llotja de peix amb una subhasta cantada. 

27 divendres
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27 divendres

Els Pets [00 h · Platja d’Ocata]

Lluís Gavaldà: “En directe, intentem 
tornar tota l’estimació que 
rebem de la gent”

CE
D

ID
A
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Com va la gira 2013-2014 per 
presentar L’àrea petita?
Precisament, ara ens trobem en la 
primera fase, que ha estat des de la 
presentació del disc a l’octubre fins al 
maig, i la segona és la de l’estiu. O si-
gui, que el concert del Masnou serà el 
tret de sortida d’aquesta segona part. 
A la primera fase, hem fet 20 concerts i 
ens en queden 20 més. Aquest disc ha 
estat una font de satisfacció contínua: 
d’una banda, perquè la gent el va re-
bre amb molta generositat, i de l’altra, 
quant a les vendes, perquè ja ronda els 
12.000 discos, cosa que, en els temps 
que corren, no ens hauríem imaginat 
mai. I, per rematar-ho, la crítica ens va 
donar el premi de millor disc de l’any a 
Enderrock, fet totalment inesperat i un 
motiu d’alegria.

Com definiria aquest disc?
El disc va ser una aposta si més no 
arriscada per a la nostra banda: vam 
decidir canviar de productor, de so-
noritat... Havíem de reinventar-nos i 
teníem aquell rau-rau de si la gent ho 
entendria o no. I ens han demostrat 
que ens tenen estimació i que agrada. I 
la nostra manera de tornar aquesta es-
timació és amb els concerts en directe.
És un disc honest, actual, que intenta 
explicar com veiem el món en l’any 
en què estem. Té una vessant social, 
de problemes socials, però no en fa 
bandera. Està poblat de protagonistes 
i personatges que són conscients que 
els temps que corren són difícils, però 
que no es deixen portar pel patiment. 
És combatiu i vital. És, potser, el disc 
en què ens hem deixat anar més pel 
que fa a la sonoritat, és molt artesanal, 
amb la instrumentalització justa que 
necessita cada cançó. És un disc del 
qual tant pots gaudir en una festa ma-
jor com a casa teva, tranquil·lament, 
davant de l’altaveu. 

Com conviu la seva proposta, 
en marxa des del 1989, amb el 
moment d’efervescència musical 
catalana actual?
Intentem conviure amb les noves ge-
neracions i ho portem amb l’esporti-

vitat que cal. Som conscients que una 
cultura viva necessita una renovació 
constant i que no seria un bon símp-
toma que els grups que més venen o 
més omplen fossin els mateixos que 
fa vint anys. El més natural del món és 
que gent com Txarango, La Pegatina 
o Els Amics de les Arts tinguin el ressò 
que tenen; del que es tracta és de 
conviure-hi. Jo crec que el més noti-
ciable és que la gent no s’ha cansat 
de nosaltres, i això que jo no hi trobo 
una explicació lògica, però ho celebro 
moltíssim i el que fem és treballar i 
treballar, i posar-hi moltes ganes, que 
si un dia la gent es cansa del nostre 
grup, no sigui perquè nosaltres no hà-
gim treballat.

I quin creu que és el secret per 
mantenir-se?
Per sort, el secret d’Els Pets no el sap 
ningú, perquè, si el sabéssim, vindria 
Telefònica o La Caixa i el comprarien i 
el vendrien al triple de preu. La gràcia 
de la música és que no té normes ni 
lleis ni fórmules màgiques. Jo crec que 
hi ha grups amb molt més talent que 
nosaltres i que no han tingut el mateix 
ressò. No crec que sigui una qüestió 
de talent. Jo tinc la sensació que ja 
formem part del paisatge musical de 
més d’una generació. Hi ha gent que 
ha crescut amb nosaltres i som com 
un parent, ja som com un tiet que ve 
una vegada a l’any, per festa major. 
I això és el que sentim quan toqueu 
cada estiu: veiem mares amb criatures, 
cares que et sonen i que han crescut... 
Jo crec que aquesta és la clau.

Però també han intentat arriscar, oi?
La nostra experiència ens ha ensenyat 
que no s’ha de tenir por de fer coses 
noves, perquè, en el fons, si et quedes 
amb la fórmula que funciona, la cançó 
següent sempre serà un succedani del 
que ja has fet, i les còpies mai no són 
tan bones com els originals. Hem d’in-
tentar fer cançons que no s’assemblin 
al Bon dia. Si no arrisques, no avances 
i la gent s’avorreix. I més en el món del 
pop, que és molt cruel. En qualsevol al-
tra disciplina artística, una persona de 

45 anys està en la seva plenitud artísti-
ca; en canvi, en el món del pop, ets un 
iaio que no s’aguanta els pets –mai mi-
llor dit–, decrèpit, i has de lluitar contra 
aquesta tendència. Per sort, això ara 
està canviant, i la gent ja no valora tant 
la novetat i valora l’experiència. 

Quins canvis han anat fent?
Cada vegada que fas un disc pen-
ses que és molt revolucionari, molt 
diferent. Has de tenir una certa pers-
pectiva per adonar-te que qui fa les 
cançons és el mateix pesat de sempre, 
que ja té una manera de fer cançons 
i lletres. Has d’intentar canviar molt i 
molt, perquè així t’assegures que can-
vies alguna cosa.

Com preparen el concert del Masnou?
Estem sacsejant el repertori, posant-hi 
cançons que no hem tocat encara o al-
gunes que havíem deixat de banda, re-
cuperant coses antigues... Volem fer un 
repertori més ballable, alegre, tenint 
en compte que l’espai és a l’aire lliure 
i per Festa Major. Fins ara, tocàvem en 
sales. I tot sense trencar la dinàmica 
musical que tenim en aquest moment. 
Volem fer cançons amb què puguem 
sortir a l’escenari i defensar-les. De 
vegades passa que surts a l’escenari i 
la gent et demana unes cançons amb 
les quals ja no et sents còmode quan 
les toques i has de deixar-les reposar. 
També t’adones que, encara que portis 
cançons noves, ja és un repertori cone-
gut i la gent ja les coneix, com si fossin 
de tota la vida. I això és bonic.

això vol dir que no tocaran Bon dia?
Cada any ens proposem deixar d’in-
cloure-la, però al final la toquem, per-
què, d’una banda, és una cançó molt 
agraïda i, de l’altra, hi ha una raó molt 
potent: les cares de la gent quan la to-
quem. És com una explosió d’alegria i 
un grup que es dedica a decorar la vida 
de la gent amb cançons no es pot ne-
gar a fer feliç el seu públic. Sempre que 
la toquem, notem que estem donant 
tres minuts i trenta segons d’alegria a 
la gent. I tal com està el món avui dia, 
no es pot evitar. 

Malgrat la seva proposta musical irreverent i refrescant, ja ocupen un terreny molt propi en la 
llegenda musical catalana. Però més meritori que haver-hi arribat és que, des d’allà, continuen 
sent novetat, i es mantenen entre els grups de referència i els més buscats. Els Pets presenta-
ran al Masnou, el divendres 27 de juny, el seu últim treball discogràfic, L’àrea petita, amb un 
concert que obre la seva gira d’estiu. Lluís Gavaldà ha explicat a El Masnou Viu com prepara la 
seva actuació la formació que lidera, de la qual també formen part Joan Reig i Falin Cáceres.

“Al Masnou, 
comencem 
la segona 
part de la 
gira, i això 
és especial”

“Som com 
un parent, ja 
som com un 
tiet que ve 
una vegada 
a l’any, per 
festa major”

“Hem d’in-
tentar fer 
cançons que 
no s’assem-
blin al ‘Bon 
dia’. Si no 
arrisques, no 
avances i la 
gent s’avor-
reix”
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Gegants i espectacles 
de foc i música animaran 
els carrers

l segon dia de Festa Major 
tindrà el foc i els gegants 
com a protagonistes. El 
foc començarà des de ben 

d’hora, amb la despertada dels Tra-
bucaires del Vi d’Alella. Continuarà 
sent necessària la flama per cuinar 
els famosos ous ferrats de l’esmor-
zar de la inauguració del carrer de 
Sant Rafael, on també actuarà la 
Marching Band.

Ja a la tarda, a la XXVIII Trobada 
de Gegants, a la plaça de l’Església 

de Sant Pere, hi participaran diver-
ses colles convidades. Els éssers més 
alts i mítics del Masnou, en Pere 
i l’Eulàlia, celebraran en aquesta 
ocasió el setanta-cinquè aniversari 
acompanyats de colles d’arreu de 
Catalunya, a més de les escoles del 
Masnou Sagrada Família, Lluís Mi-
llet, Bergantí i Ocata, per desfilar en 
una cercavila pels carrers del poble 
animada per la Colla Bastonera del 
Masnou Ple de Cops, fins a arribar, 
als volts de les 19 h, a la plaça de 

Marcel·lina de Monteys, on tindrà 
lloc la ballada. 

Durant tot el dia hi haurà activi-
tats per a totes les edats, des de la 
piscina per als més petits del carrer 
de Pere Grau, el vermut popular al 
mateix carrer, o l’actuació de la coral 
del Casal de Gent Gran de Can Ma-
let o les actuacions dels Marxosos 
d’Ocata i els Salerosos de Can Man-
dri, als jardins dels Països Catalans.

I quan es pongui el sol, serà l’hora 
que el foc il·lumini els carrers del Mas-

E Els gegants 
Pere i Eulàlia 
fan 75 anys 
i ho celebra-
ran amb una 
cercavila 
acompanyats 
per diverses 
colles d’arreu 
de Catalunya

28 dissabte

La vigília de Sant Pere és, tradicionalment, la nit del castell de focs, però abans hi ha programada una jornada plena d’activitats diverses.
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nou. Els amants de les emocions for-
tes podran participar en el correfoc 
gran, a partir de les 21.30 h, i recórrer 
el municipi, que s’omplirà d’olor de 
pólvora i estrepitosos sorolls de tra-
ques i petards, fins a arribar a la platja 
d’Ocata, on, a partir de les 23 h, tindrà 
lloc el castell de focs d’artifici. 

Tot seguit, hi haurà el ball de re-
vetlla amb Loca Histeria, amb ritme, 
humor, diversió, interacció i origi-
nalitat a càrrec de vuit personatges 
peculiars i entranyables que recorren 

tota la geografia mundial per sub-
ministrar una dosi de cura d’estrès 
a tothom qui assisteixi als seus xous 
eixelebrats. En escena, desplegaran 
un espectacle circense en què rein-
terpretaran amb gran classe els èxits 
més trencapistes de tots els temps.

Segurament, els ballarins i les 
ballarines faran treure fum a la pista 
de ball, un fum semblant al dels 
trens antics. Menys antic, però amb 
molts quilòmetres a sobre, el trenet 
de cinc polzades circularà excepci-

onalment al parc de Pau Casals du-
rant tot el dia. D’allà mateix sortirà 
la Baixada d’Andròmines, una cursa 
amb vehicles de construcció pròpia, 
sense motor, i fets amb materials 
de rebuig i andròmines de tot tipus. 
L’activitat 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 con-
ductor. Les inscripcions s’han de fer 
a Ca n’Humet i podeu consultar-ne 
les bases a www.elmasnou.cat. 

El setanta-cinquè aniversari dels gegants i els espectacles de foc marcaran 
el segon dia de la Festa Major, amb uns carrers engalanats que hi aportaran 
el seu particular toc de color i alegria. La Baixada d’Andròmines i diverses 
actuacions musicals, que culminaran amb el ball de revetlla de la formació 
Loca Histeria, completaran la jornada. A més a més, hi ha altres racons on 
es poden trobar actes disposats a sorprendre a tothom.

Durant aquests 
dies, no obli-
deu passejar 
pels carrers 
engalanats, on 
trobareu diver-
ses activitats

FOTOS: RAMON BOADELLA
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15 dies de franc  
fins al 31 d’octubre 

Autonomia en l’aprenentatge
Hàbit d’estudi
Concentració
Confiança en un mateix
Motivació per aprendre

Molt més  
que matemàtiques i lectura

902 190 275
www.kumon.es

Kumon Masnou - Centre
C/ Navarra, 43
08320 Masnou
Laia Santanach
686 070 824

Més d’11.000.000 d’alumnes  

a tot el món ja l’han provat.

Servei a domicili / Productes frescos
Pere Grau, 22 / Navarra, 8 / Sevilla, 15-17 - El Masnou

BONA FESTA MAJOR!

BONA FESTA MAJOR!
Almeria, 31 - Tel. 93 540 34 85 - El Masnou

Vine a provar la nostra tapa 
de Festa Major, la “salsibroqueta”

FeS-te’n Un tiP!

www.diagodent.com
Clínica Dental

Vàlida fins al 31 de juliol

PROMOCIÓ PER INAUGURACIÓ DE LA NOVA
CLÍNICA DENTAL DIAGODENT A PREMIÀ DE DALT:

Visita + higiene dental gratuïtes!

EL MASNOU
Av. Joan XXIII, 110, baixos 

08320 El Masnou
(Barcelona)

Tel. 93 540 26 25

Les Teixidores, 1, local 20
08338 Premià de Dalt

(Barcelona)

PREMIÀ DE DALT

Tel. 93 751 47 74

CLÍNIQUES DIAGODENT

Visita’ns al Facebook

www.diagodent.com

1 hora de pàrquing
GRATIS al Sorli.

REFORÇ ESO I BATXILLERAT
PREPARACIÓ EXÀMENS MATÈRIES PENDENTS

PREPARACIÓ PROVES SELECTIVITAT
REFORÇ I TUTORIA MATEMÀTIQUES UNIVERSITAT

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

SerVei A DOMicili

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

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA-EL MASNOU DECIDIM

BONA FESTA MAJOR!
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PrOGrAMA
Festa Major 
de Sant Pere

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA-EL MASNOU DECIDIM

BAR LA BONA ESTONA

COLLA DE DIABLES

CANSALADERIA ÀNGELS

L’OBRADOR DE LA COMANDA

CAFÈ LUCY

EL CULLEROT

CARNISSERIA ECOLÒGICA YOLANDA

PEIXATERIA RESU

RESTAURANT ORFILA

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CARRER SANT RAFAEL

BAR RESTAURANT OCATA

CORGELATS MARI

CANYES & TAPES

LA CUINA DELS CAPITANS

CAFÉ TRIBUNA

EL REBOST DELS SENTITS

CARPI PIZZA

PEIXOS CODINA

RESTAURANT PLE DE BO

BACALLANERIA NATALIA

BLENDED CERVESERIA

DIETÈTICA I HERBORISTERIA ECOFRUIT

CARNISSERIA ANNA

LA LLUNA LLEGUMS MULERO

CAN ROCKI - LA TASCA D’OCATA

FREDDISSIMO FRUTES I VERDURES MARIA ROSA

CERVESERIA BAR RESTAURANT MEDITERRÀNEO CLUB ATLÈTIC DE MASNOU

PETIT CANIGÓ

RESTAURANTE O’GALEGO

POLLERIA ALICIA

UNESCO

BAR CA L’ÀNGEL

CAFÈ CENTRAL

EL CASINET SOCNUM

CARNISSERIA CARME

LLINAS FRUITS

CAN SAGARÓ

HOTEL TORINO

CLUB DE TAPES

POLLERIA I OUS ANNA

VINS I DIVINS

Les fotografies són obra 
de Victoria Cagigas
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Divendres 27 
de juny 

A les 16.30 h
CAMP MUNICIPAL d’OCAtA
Fes-te un tip 
de futbol 7
torneig de 4 hores de futbol.
Ho organitza: Club Atlètic del Masnou

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 
recrearà un dels sistemes de 

comercialització del peix més 
antics i podreu comprar el 
millor peix de les nostres cos-
tes ben a prop de casa. 

A les 19 h
JARdINS dE CAN MALEt 
Cowboys 
de Can Malet
Exhibició de balls d’estil 
country a càrrec dels 
Cowboys de Can Malet.
Ho organitza: Casal de Gent Gran 
Can Malet 

A les 21 h
PIStES ESPORtIVES 
dE PAU CASALS
Revetlla de Sant Pere
Revetlla amb sopar de ger-
manor i ball amb el conjunt 
Solimar. Inscripcions fins 

al 25 de juny: adreceu-vos 
a l’Associació de Veïns de 
Ramón y Cajal - Masnou Alt 
(plaça de Ramón y Cajal, 
6), els dilluns i dimecres, de 
18.30 a 20 h.
Ho organitza: Associació de Veïns de 
Ramón y Cajal - Masnou Alt

PLAtJA d’OCAtA
A partir de les 21 h 
Sopar popular
Porteu-hi la carmanyola o 
gaudiu de les tradicionals 
sardines i rom cremat en un 
sopar de germanor.
A les 21.30 h 
Havaneres amb 
Els Cremats
Els Cremats són una banda 
formada l’any 1996 a l’en-
torn de la música popular 

del cant de taverna i el món 
de les havaneres que ha 
trencat molts tòpics sobre 
el tractament d’aquest 
gènere. 
A les 22 h 
Correfoc juvenil
Sortida de l’escola Ocata.
Vegeu-ne el recorregut a les 
pàgines 30 i 31.

A les 23 h 
Pregó de 
Festa Major 

i, seguida-
ment, concert 
d’Els Pets
Pregó audiovisual que pre-
sentarà les tapes i els xefs 
que participen en la propos-
ta més gustosa d’aquesta 
Festa Major, el tip de tapes, 

seguida d’un espectacle 
pirotècnic a càrrec de la Colla 
de diables que donarà pas al 
concert d’Els Pets.
A les 2 h 
MMK On The Beach
El col·lectiu juvenil del Mas-
nou MMK ofereix una re-
vetlla de Sant Pere diferent, 
amb molta festa, energia 
i alegria. No parareu de 
moure l’esquelet. Us faran 
sentir part de l’espectacle 
amb bogeries, actuacions i 
sorpreses a ritme de Festa 
Major!

A les 23 h
LA CALàNdRIA
II Metal Fest Bar
Concert de Sonic temple, 
daga Blanca i Aerial Blacked.

REvETLLA 
dE SAnT JOAn

DIllUns 23 DE JUny
A partir de les 20.30 h

Flama del Canigó, 
revetlla de sant Joan 

La Flama del Canigó s’escamparà un any 
més des del cor dels Pirineus arreu dels 

Països Catalans. Portada per corredors voluntaris, 
arribarà al Masnou aproximadament a les 20.30 h, 
després d’haver recorregut dues etapes des de coll 
d’Ares al Masnou. 
Un cop al Masnou, després d’una breu recepció 
als jardins de Can Malet i d’una petita cercavila 
per dins de la població en què participaran 
capgrossos, gegantons de les escoles, grallers i 
tabalers, la Flama encendrà la foguera ubicada a 
l’esplanada de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, 
on hi haurà revetlla amenitzada pel grup masnoví 
Lapsus.
Ho organitzen: Flama del Canigó, Colla de diables, 
Colla Gegantera, Colla Bastonera del Masnou, 
Al Masnou decidim ANC 2014, Òmnium Cultural, 
Protecció Civil El Masnou i Ajuntament del Masnou.

altres revetlles de sant Joan: 
• Tropical Alternative Party Vol. III, a càrrec de MMK 

a La Nimfa
• Sant Joan del Casal d’Avis d’Ocata a Cal Ros de les 

Cabres
• Sant Joan al Casal de la Gent Gran de Can Malet
• Sant Joan de l’Associació Amics Bellresguard al 

parc del Llac
• Sant Joan de l’Associació de Veïns de Ramón y 

Cajal - Masnou Alt a Pau Casals amb l’actuació del 
conjunt musical Sharazan

dURAnT LA 
FESTA MAJOR

Tip de Tapes 
Restaurants, establiments comercials i diferents 
entitats participen en la Festa Major oferint tapes 
ben originals relacionades amb el Masnou o amb el 
lema d’aquest any, “Fes-te’n un tip”. 
Consulta’n totes les propostes a www.elmasnou.cat. 
Vegeu el mapa de les tapes a la pàgines 30 i 31.

Exposició de maquetes 
de trens i maquinària 
LOCAL dE L’AFEM (BAIxAdA AL PORt, 10-12)
L’Associació d’Amics del Ferrocarril del Masnou 
(AFEM) obre les portes del seu local en l’horari 
següent: 
28 de juny, de 16 a 20 hores, 
i 29 de juny, de 9 a 14 hores. 
Ho organitza: AFEM

Exposició de fotografies 
de la Via Catalana al Masnou, 
alella i Teià
28 I 29 DE JUny, de 10 a 20 h 
PLAçA dE LA LLIBERtAt
L’exposició recull les fotografies de la Via Catalana 
dels trams que van del 432 al 439, sota la coordina-
ció de Gerard Poch, i un muntatge lineal del tram 
435 realitzat per xavi Cardona. 
Ho organitza: Assemblea Nacional Catalana, 

Fira d’artesania del Masnou
DIssaBTE 28 DE JUny, de 18 a 24 h, 
I DIUMEnGE 29 DE JUny, de 10 a 22 h
CARRER dE BARCELONA I CARRER dE ROGER dE FLOR 
Ho organitza: Fem Fira

ACTES PREvIS 
A LA FESTA MAJOR

DIssaBTE 21 DE JUny, a les 18.30 h
PLACEtA dE CA N’HUMEt
Taller de carrers engalanats

Diumenge 22 De Juny, a les 20 h
PARC dEL LLAC
Passió per la música
Coral Infantil UNESCO-El Masnou: Cantant Disney. 
directora: Mar Carrero Amigó. Pianista: Manel Paret. 
Cor de Gospel de l’Escola de Música Emma Calvo: 
Gospel tradicional. directora: Anna Isern. Cor Scan-
dicus: 300 anys de música vocal (s. XVIII-XX). direc-
tor: Francesc Ruiz. Pianista: Miguel Ángel dionis.
Ho organitza: Associació Amics Bellresguard

DIJoUs 26 DE JUny
A les 17.30 h
JARdINS dELS PAïSOS CAtALANS
Fes-te un tip de llibres!
taller creatiu infantil per elaborar un petit llibre 
personalitzat, a càrrec d’Ana Guillén.
A les 19 h

Rebobinant històries 
del Masnou 

ESPAI d’ExPOSICIONS CASINEt
Inauguració de l’exposició que mostra, a 

través de quatre audiovisuals, la recopilació de dife-
rents vídeos que defineixen el Masnou del segle xx. 
Es podrà visitar fins al 13 de juliol. 
A les 20.30 h
Contes de cuina i forquilla 
JARdINS dELS PAïSOS CAtALANS
Contes per a adults, a càrrec de Carles Alcoy, de 
temàtica gastronòmica, sobre la Mediterrània i el 
menjar, i amb una pinzellada d’erotisme. 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

FESTA MAJOR dE SAnT PERE  ·  FES-TE’n Un TIP!

!

!

!
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Dissabte 28 
de juny 

 

A partir de les 8 h
SORtIdA dE LA PLAçA 
dE RAMóN y CAJAL
despertada a càrrec 
dels Trabucaires 
del vi d’Alella
Vegeu-ne el recorregut a les 
pàgines 30 i 31.
Ho organitza: Associació de Veïns del 
Cul d’Ocata, amb la col·laboració dels 
trabucaires del Vi d’Alella

De 9 a 20 h
PIStES ESPORtIVES dE
PAU CASALS 
Circuit mòbil trenet 
5 polzades
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del 
Masnou (AFEM)

A les 9.30 h
CARRER dE SANt RAFAEL 
Inauguració del 
carrer engalanat 
i esmorzar dedicat 
al porró
Ho organitza: Associació de Veïns del Car-
rer de Sant Rafael, amb la col·laboració 
del Celler el Mar i Carnisseria Ventura

A les 10 h
CAMP MUNICIPAL d’OCAtA
Fes-te un tip 
de futbol 7
Ho organitza: Club Atlètic del Masnou

A les 10 h
COMPLEx ESPORtIU
Memorial Esteve 
& Josepo 
Partit de bàsquet de veterans.
Ho organitza: Bàsquet Veterans

A les 10 h
CAN MALEt
Torneig infantil 
d’escacs 
torneig infantil de partides 
d’escacs adreçat a menors de 
16 anys amb coneixements 
d’aquest joc.
Ho organitza: Club d’Escacs El Masnou

A les 10 h
ESPLAI dE GENt GRAN 
d’OCAtA
Marató de petanca 
i canastra
Ho organitza: Esplai de Gent Gran d’Ocata

A les 10.30 h
CARRER dE PERE GRAU 
Piscines al carrer 
(“Mulla’t amb 
nosaltres”)
Ho organitza: Amics del Carrer de 
Pere Grau

D’11 a 13 h
PIStES ESPORtIVES 
dE PAU CASALS
Baixada 
d’Andròmines
Cursa d’andròmines amb 
vehicles de construcció prò-
pia, sense motor i fets amb 
materials de rebuig. Activitat 
patrocinada per Construcci-
ons Jordi Fortea. 
Vegeu-ne les normes de par-
ticipació a la pàgina 19.

A les 12 h
PLAçA dELS PAïSOS 
CAtALANS
Actuació dels 
Marxosos d’Ocata
Ho organitza: Esplai de Gent Gran 
d’Ocata

A les 13.30 h
CARRER dE PERE GRAU 
vermut de Festa 
Major
Ho organitza: Amics del Carrer de 
Pere Grau amb la col·laboració de La 
Calàndria i Petit Cafè)

A les 15.30 h
PISCINA MUNICIPAL, 
COMPLEx ESPORtIU 
MUNICIPAL
XXv Torneig 
de natació Sant 
Pere 2013
Ho organitza: Club Natació El Masnou 

A partir de les 17 h
XXvIII 
Trobada 
de Gegants 

trobada de gegants 
amb la participació de la 
Colla Bastonera del Masnou 
Ple de Cops i les colles d’Ale-
lla, teià, Arbúcies, Cabrils, 
drac d’Or Hospitalet del 
Llobregat, Prat del Llobregat, 
Gironella, Pineda de Mar, 
Sabadell, Sant Andreu de la 
Barca i les escoles del Mas-
nou Sagrada Família, Lluís 
Millet, Bergantí i Ocata. 
En aquesta ocasió, ens 
acompanyaran els gegants 
originals, en Pere i l’Eulàlia, 
amb motiu del seu 75è ani-
versari. 
Vegeu-ne el recorregut a les 
pàgines 30 i 31. 
Ho organitza: Colla de Geganters del 
Masnou

A les 17.30 h
PLACEtA dE CA N’HUMEt
Jornada J de jocs
Ho organitza: J de jocs

A les 18.30 h
CARRER dE PERE GRAU 
Gala infantil amb 
Pim-Pam Teatre
diversió i propostes especials 
per als més petits. 
Ho organitza: Amics del Carrer de 
Pere Grau

A les 19 h
PLAçA dELS PAïSOS 
CAtALANS
Actuació 
dels Salerosos 
de Can Mandri
Cançons de totes les èpoques. 
Ho organitza: Esplai de Gent Gran Can 
Mandri 

A les 19 h
CARRER dE ROGER dE FLOR
Taller “Ens ajudes 
a decorar la Fira 
d’Artesania” 
Els nens ajudaran a acabar 
de decorar l’espai de la fira 
amb vaixells pintats per ells i 
que podran recollir en acabar 
la fira. Els vaixells entraran 
en un concurs que tindrà en 
compte les diferents edats 
dels infants. 
Ho organitza: Fem Fira

A les 19.30 h
CARRER dE ROGER dE FLOR
Concurs de Truites 
i Pastissos Casolans
Vegeu-ne les bases a la pàgi-
na 19. 
Ho organitza: La Colla de l’Hort

A les 20 h
CARRER dE SANt RAFAEL
Concert de la 
Marching Band 
Concert de la big band de l’Es-
cola de Música de Premià de 
Mar, amb cremat en el descans 
patrocinat per Maitanquis.
Ho organitza: Associació de Veïns del 
Carrer de Sant Rafael 

A les 20 h
JARdINS dE CAN MALEt
Coral d’Avis 
de Can Malet
Actuació de la Coral d’Avis 
de Can Malet i el Grup de 
Gospel Parroquial del Mas-
nou, dirigits per Anna Idern 
i acompanyats al piano per 
yaiza Cortés; el Cor Scandi-
cus, dirigit per Francesc Ruiz 
Guinot, i el grup d’havaneres 
Mariners d’Egara, del Casal 
terrassa Centre, sota la direc-
ció de Laura Capellan.
Ho organitza: Casal de la Gent Gran 
Can Malet

A les 22 h
Correfoc gran
Sortida de la cantonada del 
carrer d’Itàlia amb el carrer 
del Pintor domènech Farré.
Vegeu-ne el recorregut a les 
pàgines 30 i 31.

A partir de les 23 h
PLAtJA d’OCAtA

A les 23 h 
Castells 
de focs 

d’artifici 
a càrrec de 
Pirotècnia Igual 
A les 23.30 h
Ball de revetlla 
amb Loca Histeria

Diumenge 29 
de juny 

 

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 I ESCOLA dE VELA 
dEL CLUB NàUtIC
XXI Travessa al Port 
del Masnou - 
Memorial Rosa 
Isabel Artal
Ho organitza: Natació El Masnou (NEM)

A les 9 h
PIStES dE PEtANCA 
dE PAU CASALS
Open de petanca
Ho organitza: Club de Petanca del 
Masnou

A les 9.30 h
CAN MALEt
Torneig de partides 
ràpides d’escacs 
Ho organitza: Club d’Escacs El Masnou

De 10 a 14 h
PL. dE RAMóN y CAJAL
Campanya de 
donació de sang
Entre les persones que donin 
sang i omplin la butlleta de par-
ticipació se sortejarà un abona-
ment per a dues persones per 
a la programació de tardor de 
l’Espai Escènic Ca n’Humet.
Ho organitza: Banc de Sang i teixits

A partir de les 10 h
CARRER dE PERE GRAU 
A les 10 h
Esmorzar de Festa 
Major 
Ho organitza: Amics del Carrer de 
Pere Grau amb la col·laboració de Can 
Mai tanquis i Celler del Mar

A les 11 h
Piscines al carrer 
(“Mulla’t amb nos-
altres”) i torneig de 
dòmino
Ho organitza: Amics del Carrer de 
Pere Grau amb la col·laboració de Can 
Mai tanquis i Celler del Mar

De 10 a 14 h
PARC dE CARAMAR
El trenet al parc de 
Caramar
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del 
Masnou (AFEM)

De 10 a 18 h
PLAçA dE RAMóN y CAJAL
Concurs de Paelles 
Consulteu-ne les bases a la 
pàgina 19.
Ho organitza: Associació de Veïns de 
Ramón y Cajal - Masnou Alt

A partir de les 10 h
CARRER dE ROGER dE FLOR
FIRA d’ARtESANIA
Durant tot el dia 
Maquillatge infantil 
A les 11 h 
Taller “Ens ajudes 
a decorar” 
A les 12 h 
Els petits es remullen 
Piscines per als més petits. 
Ho organitza: Fem Fira

D’11 a 21 h
PASSEIG dE PRAt 
dE LA RIBA
II diumenge d’Art
Fira de pintors i artistes d’ar-
reu al Camí Ral del Masnou.
Ho organitza: Grupd’art.cat

D’11 a 14 h
PLAtJA d’OCAtA (dAVANt 
dEL BAIxAdOR dE LA MARE 
dE dEU dE NúRIA)
I Campionat  
de Tibada de Corda 
Marinera
Normes del campionat a la 
pàgina 19. 
Ho organitza: Associació de Veïns del 
Cul d’Ocata

A les 11 h
CARRER dE SANt RAFAEL
Partida de bitlles 
catalanes
Ho organitza: Associació de Veïns del 
Carrer de Sant Rafael

!

!
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A les 11 h
PARRÒqUIA dE SANt PERE
Missa solemne 
concelebrada 
A càrrec de la Coral xabec 
de Gent del Masnou.

A les 12.30 h
PLAçA dE L’ESGLéSIA

diada 
castellera 
Els gegants i els 

capgrossos de la 
vila rebran els assistents i els 
acompanyaran en la diada 
castellera amb els Capgros-
sos de Mataró i  els Castellers 
de Badalona, els Micacos.

A les 18 h
CARRER dE PERE GRAU
Tarda de xocolata 
i coca
Ho organitza: Amics del Carrer de 
Pere Grau, amb la col·laboració de la 
pastisseria Miquel

A partir de les 18.30 h
CARRER dE ROGER dE FLOR
FIRA d’ARtESANIA
A les 18.30 h
Jocs amb aigua i 
bombolles de sabó 
i taller sorpresa 
relacionat amb el 
tema mariner
Bateria de jocs d’aigua i 
bombolles per als més petits 
a la plaça de Catalunya.
A les 19 h
Berenar de pa 
amb oli i sucre per 
a tothom
A les 20 h
Estirada de corda 
Fi de la fira i dels jocs, amb el 
joc d’estirada de corda per a 
grups de petits i grans. 

A les 22 h 
Sorteig de les 
paneres de la fira
Ho organitza: Fem Fira

A les 19 h
CASINO dEL MASNOU

Concert amb 
la Cobla 
Selvatana

A partir de les 19.30 h
PLAçA dELS PAïSOS 
CAtALANS
Swing de Festa
Ballada popular de swing 
amb una masterclass d’ini-
ciació per aprendre a ballar 
a les 19.30 h i música en 
directe a càrrec del grup He-
llzapoppin’ quintet a partir 
de les 21 h.
Ho organitza: Associació Ple de Swing 
i Anacrusa

A les 21 h
JARdINS dE CAN MALEt
Concert del 10è 
aniversari de 
la Jove Orquestra 
de Cambra del 
Masnou
La JOCEM interpretarà “L’es-
tiu”, de les Quatre estacions 
de Vivaldi, i un recull de les 
principals obres d’aquests 
anys.
Ho organitza: JOCEM

A les 23 h
CASINO dEL MASNOU
Ball tirat amb la 
Cobla Selvatana

A les 23 h
CARRER dE PERE GRAU
Concert del Combo 
Rumberos
Versions de rumba catalana.

Dilluns 30 
de juny 

De 10 a 14 h
PIStA ESPORtIVA 
dE PAU CASALS
Fes la festa amb 
seguretat: circuit 
de circulació viària 
amb bicicletes
Els voluntaris de Protecció 
Civil han dissenyat un circuit 
que simularà els carrers 
d’una ciutat i donaran con-
sells pràctics d’educació 
viària als participants.
Ho organitza: Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil pel Masnou 

A les 10 h
CARRER dE SANt RAFAEL 
Festa infantil 
i xocolatada 
Els infants podran participar 
mentre esmorzen en un 
torneig de bitlles catalanes. 
Seguidament, la companyia 
Ani Màgic oferirà activitats 
d’animació i música infantil. 
Ho organitza: Associació de Veïns del 
Carrer de Sant Rafael

A partir de les 12 h
CARRER dE PERE GRAU
A les 12 h. Final del 
torneig de dòmino
A les 18.30 h. Concurs 
de trencaclosques 
Ho organitza: Amics del Carrer de 
Pere Grau

A les 18.30 h
CARRER dE SANt RAFAEL 
Sardanes 
Ballada de sardanes amb la 
Cobla Ciutat de Cornellà
Ho organitzen: Associació de Veïns 
del Carrer de Sant Rafael i Agrupació 
Sardanista del Masnou 

De 17 a 19 h
PAïSOS CAtALANS
Atip’art de plàstica 
i circ
taller multidisciplinari per a 
infants a càrrec de LACAM en 
què hi ha programades dife-
rents activitats d’estimulació, 
art i circ. 
Ho organitza: Col·lectiu d’Artistes Resi-
dents al Masnou (LACAM)

A les 19.30 h
PAïSOS CAtALANS

Espectacle 
familiar: 
dani 

Jiménez 
amb Experimenta 
l’estiu! 
Un espectacle per a públic 
de totes les edats en què 
compartireu sensacions sor-
prenents i experiments col-
lectius i en què l’aigua tindrà 
un paper important. 

A les 20 h
PARRÒqUIA dE SANt PERE
Concert de Festa 
Major de la Coral 
Xabec de Gent 
del Masnou
Cançons tradicionals catalanes 
i una selecció internacional. 
Ho organitza: Coral xabec de Gent 
del Masnou

A les 22 h
PLAtJA d’OCAtA

Concert 
de The
Excitements

La tempesta sonora 
de the Excitements, amb el 
seu irresistible còctel de soul 
i rhythm&blues de la vella 
escola, ens posarà els pèls 
de punta.

Divendres 4
i dissabte 5 
de juliol 

FESTA MAJOR 
JOvE
I la festa continua 
amb activitats orga-
nitzades pels joves.

Divendres 4 de juliol,
a partir de les 21 h
LA NIMFA
II Maresme 
Tropical Fest 
Concert de the toasters, 
Pira’ts, Space Invaders 
i CocoLocoSocaParty-
Beach!
Ho organitza: Anacrusa

Dissabte 5 de juliol,
a partir de les 11 h
PLAçA d’SKAtE 
dE PAU CASALS
Campionat 
d’Skate
Competicions d’skate, dJ 
i barbacoa. A les 11h, ins-
cripcions i rebuda partici-
pants; a partir de les 12.30 
h, competicions i dinar, i 
a les 19.30 h, entrega de 
premis.
Ho organitza: Carvings 

Dissabte 5 de juliol,
a partir de les 20 h
LA NIMFA
I Ankla Fest
Concert de trough the 
Lies, Guspira, Antipatiks, 
Grass, Blowfuse, Anal Hard 
i Ideas.
Ho organitzen: Anacrusa i Ankla Crew

18
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Gràcies a tothom
La Festa Major és un dels esdeveniments més destacats de l’activitat municipal. I no seria possible sense la implicació, el treball i la 
il·lusió de les persones que durant molts mesos hi treballen pensant i esperant que tothom en pugui gaudir. Per tant, l’Ajunta-
ment vol agrair la col·laboració de la Comissió de Festes, de totes les entitats, bars, restaurants i establiments comercials, dels ca-
sals de gent gran, dels professionals, artistes i músics, així com dels petits dissenyadors del cartell col·lectiu, i de totes les persones 
que han fet tots els esforços possibles perquè gaudim d’una gran Festa Major sense atipar-se mai de col·laborar i de buscar el millor.
  

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

Concurs de truites i pastissos casolans
Dissabte 28 de juny, a partir de les 19.30 h / Carrer de Roger de Flor

1. La participació és oberta a tothom, a excepció dels professionals. 
2. Temàtica de la decoració: “Som mariners”. 
3. Les truites i els pastissos s’han de portar fets a la plaça de Catalunya el mateix dissabte 28 de juny,  

de 19.30 a 20 h. 
4. Premis per categoria en vals de compra a la Fira d’Artesania: 1r premi, 75 euros; 2n premi, 50 euros, 
 i 3r premi, 25 euros.
5. La inscripció es farà en el moment de la presentació de les truites i els pastissos. 

Vegeu-ne les bases completes a www.elmasnou.cat
Ho organitza: La Colla de l’Hort

Baixada d’andròmines
Dissabte 28 de juny, d’11 a 13 h / Pistes esportives de Pau Casals

La Baixada d’Andròmines de la Festa Major de Sant Pere 2014 no té ànim de competició. Es premiaran les an-
dròmines per l’originalitat, la decoració, l’enginy i la motivació de l’equip o del conductor. Poden participar-hi 
andròmines de fabricació pròpia i sense motor conduïdes per un o més conductors disfressats segons una temà-
tica. Fins a 12 anys, cada infant participant ha d’anar acompanyat d’un adult i sota la responsabilitat d’aquesta 
persona. De 13 a 17 anys, han de portar l’autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal. L’andròmina ha 
de ser de fabricació pròpia, sense motor i de qualsevol material i mida. No pot portar cap mena de sistema de 

propulsió i no es pot utilitzar per construir-la la base d’un automòbil. Les inscripcions es faran al Punt d’Informació 
Juvenil (carrer de Fontanills, 77), de dilluns a dijous, de 17 a 20 h, i els divendres, de 12 a 14 h, fins al 23 de juny. 

Vegeu-ne les bases completes a www.elmasnou.cat

I Campionat de Tibada de Corda Marinera
Diumenge 29 de juny, a partir de les 11 h / Platja d’Ocata

1. Es juga en una única categoria. 
2. L’edat mínima per participar-hi és de 18 anys.
3. Els equips els formaran 7 persones, més 2 reserves.
4. Els guanyadors seran els que, dins el temps marcat, aconsegueixin fer travessar la ratlla mitgera als  

contrincants. Si una vegada acabat el temps reglamentari no s’ha aconseguit que cap equip passi la ratlla 
mitgera, es donarà per guanyador l’equip que se’n trobi més lluny.

5. La inscripció està limitada a 12 equips. 
6. És imprescindible portar guants per protegir-se les mans. 
7. Les inscripcions s’han de formalitzar a l’Associació de Veïns del Cul d’Ocata (carrer de Sant Agustí, 17,  

o al telèfon 606 986 893).

Vegeu-ne les bases completes a www.elmasnou.cat
Ho organitza: Associació de Veïns del Cul d’Ocata

Concurs de Paelles 
Diumenge 29 de juny, entre les 10 i les 18 h / Plaça de Ramón y Cajal

1.  La participació és oberta a tothom. L’organització limita la participació a vint paelles. El sofregit no es pot  
     portar fet de casa. Tothom ha de cuinar amb llenya.
2.  Inscripcions des de la publicació del programa de la Festa Major fins al dimecres 25 de juny, de 18.30 a 20 h.  
      Per a més informació i inscripcions, adreceu-vos a l’Associació de Veïns de Ramón y Cajal - Masnou Alt (plaça 
    de Ramón y Cajal, 6), els dilluns i dimecres, de 18.30 a 20.00 h.
3.  Premis: Al millor gust: 1r premi, 80 euros; 2n premi, 40 euros, i 3r premi, 20 euros. A la millor presentació:  

      1r premi, 80 euros; 2n premi, 40 euros; i 3r premi, 20 euros.

Vegeu-ne les bases completes a www.elmasnou.cat
Ho organitza: Associació de Veïns de la Plaça de Ramón y Cajal
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RESTAURANT: MENÚ DIARI / MENÚ DIUMENGES
Dissabte restaurant tancat

C/ Pere Grau, 21 - 08320 El Masnou 
Tel. 93 555 23 13 - Fax 93 540 94 31

info@hoteltorino.es - www.hoteltorinoelmasnou.com

ENS TRASLLADEM PER OFERIR-VOS UN MILLOR SERVEI
Nova adreça: Mossen Jacint Verdaguer, 6 - T. 93 185 72 10 - www.addictbikes.com - tienda@addictbikes.com

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

Dels dies 25 al 30 de juny podràs degustar 
la nostra tapa acompanyada d’una copa de 
cava per només 1 €. RECORDA: cada cap de 
setmana, degustació gratuïta dels nostres vins

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

Feliç 
revetlla de 

Sant Joan i molt 
bona FeSta 

maJor!
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Recomanacions

MIREM 
PER TU!!!

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

de vedella, xai, bou, porc i poltre.

MercAt MUniciPAl. Parades 26 i 40 
tel. 93 540 11 37 · carnsyolanda@hotmail.com

MErcAT MuniciPAl. Parades 27 i 28
Tel. 93 540 74 99 - ecofruitmasnou@gmail.com

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

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

tOt PrODUcteS
ecOlòGicS

elAbOrAció 
PròPiA

SERVEI A 
DOMICILI

Revetlles amb precaució

als propietaris d’establiments i als veïns
Per evitar accidents, retireu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut 
del correfoc, com per exemple, testos amb plantes, taules, cadires, ombrel·les 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 propi cotxe.

tanqueu les portes, les finestres i els balcons, i protegiu les obertures per impedir l’entrada 
de coets i de guspires que puguin causar un incendi.

Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals per prevenir que es puguin encendre.

Per més que els assistents al correfoc us demanin aigua per reduir la calor, no els en tireu. 
Així evitareu que la pólvora es mulli i exploti o surti en una direcció imprevista en lloc de 
cremar-se.

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

Mesures de protecció per a l’actuació 
dels trabucaires
L’organització adverteix a les persones amb problemes d’oïda o amb sensibilitat auditiva, 
en especial a la gent gran i els infants, que adoptin mesures de precaució en els actes en els 
quals participin els trabucaires.

Es recomana als assistents de portar protecció auditiva.

No s’ha d’encendre res ni fumar 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.

En finestres i balcons, no s’ha de col·locar el cos sobre la verticalitat de les armes d’avant-
càrrega.

als espectadors i als participants

Informeu-vos bé del recorregut del correfoc i seguiu les recomanaci-
ons i els serveis d’ordre, a fi que la vostra participació en el correfoc 
esdevingui una autèntica festa.

La roba més idònia per assistir en un correfoc és la de cotó, amb mà-
nigues, pantalons llargs, un barret de roba i unes sabates esportives 
de pell que us agafin fort els peus. Eviteu participar activament en 
l’acte si porteu roba de fibra sintètica, ja que provoca greus crema-
des en 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 rellis-
cades, i també evitareu que la pólvora es mulli i exploti en lloc de 
cremar-se.

No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu ni des-
torbeu cap dels seus membres.

No es pot encendre foc ni fumar al voltant de les bosses o receptacles 
del material pirotècnic, ni dels portadors del material dels grups.

Els participants han de mantenir la distància de seguretat adequada 
per protegir-se de les espurnes i detonacions dels productes piro-
tècnics que s’usen tradicionalment.

Salteu sempre endavant i mai cap endarrere, individualment o bé 
en grups molt reduïts, i no us col·loqueu mai entre els timbalers i 
els actuants ni destorbeu 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’in-
compliment d’aquestes mesures de seguretat i recomanacions per 
als actes de foc és responsabilitat de cada participant.

Les nits de Sant Joan i de Sant Pere donaran la benvinguda a l’estiu 
amb coca i cava, però també amb foc i petards
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El diumenge no s’ha fet 
per descansar

om tot el programa de la 
Festa Major, el tercer dia de 
celebracions està pensat 
perquè ningú no es quedi 

a casa i tothom surti al carrer, on 
trobareu amb tota seguretat alguna 
proposta interessant. El diumenge, 
però, posarà a prova encara més la 
resistència dels masnovins i mas-
novines. És el dia en què els Diables 
s’encarregaran de despertar la vila 
perquè comencin les competici-
ons esportives (la travessa al port 
nedant, la petanca, els escacs, el 
dòmino, la tibada de corda marine-
ra...), de les quals caldrà refer-se en 
algun dels àpats populars que han 
organitzat les entitats (esmorzars 
amb pa amb tomàquet i pernil, con-
curs de paelles, berenar amb coca i 
xocolata...) i celebrar les noves fites 
i els nous amics, que s’ajunten als 
de sempre en cites tan destacades 
com l’actuació dels gegants i els cas-
tellers. Els gegants i els capgrossos 
de la vila rebran els assistents i els 
acompanyaran en la diada castellera 

amb els Capgrossos de Mataró i els 
Castellers de Badalona, els Micacos. 
Això serà després d’un altre moment 
destacat de la celebració: la missa 
concelebrada de Sant Pere.

Els passejants del diumenge po-
dran continuar gaudint de la diversi-
tat de propostes de la Fira d’Artesania 
i de les nombroses activitats per a in-
fants que es duen a terme en aquest 
mercat tan peculiar. Igualment, els 
més petits poden seguir jugant i des-
cobrint noves experiències en les di-
verses activitats proposades pels ve-
ïns dels carrers de Pere Grau i de Sant 
Rafael. Potser també és un bon mo-
ment perquè cadascú faci recompte 
de les tapes que ja s’ha menjat i les 
que encara li resten per tastar. 

Durant aquesta jornada, tam-
bé hi haurà temps per trobar un 
moment per a la solidaritat i per 
col·laborar amb el Banc de Sang, 
instal·lat durant tot el matí a la plaça 
de Ramón y Cajal.

I si els espectacles i la música són 
una proposta associada al temps 

de lleure dels diumenges, per Festa 
Major molt més. A la tarda, el Casino 
acull el concert de la cobla de l’or-
questra Selvatana. Instrumentistes de 
renom i directors de categoria han fet 
possible que la Selvatana, actualment 
dirigida pel mestre Jesús Santalies-
tra, s’hagi consolidat com una de les 
cobles orquestra gironines de més 
prestigi. El concert de la tarda i el ball 
tirat de la nit seran dues oportunitats 
valuoses per comprovar la qualitat 
d’aquesta formació.

La música serà la protagonista de 
moltes altres propostes en aquesta 
jornada: al Swing de Festa, a la sessió 
de rumba catalana del carrer de Pere 
Grau i al concert especial de la Jove 
Orquestra de Cambra del Masnou 
per celebrar el seu desè aniversari. 
L’important és gaudir i seguir el rit-
me en qualsevol de les seves mani-
festacions, això sí, guardant energies 
suficients per arribar al ball tirat i fer 
d’aquesta cita un dels moments més 
memorables de tota la Festa Major 
del 2014. 

C

Les cites esportives, els dinars col·lectius i un còctel de músiques 
diferents per al tercer dia

El pati del 
Casino acollirà 
el concert de 
la cobla de 
l’orquestra 
Selvatana, a la 
tarda, i el ball 
tirat, a la nit

La JOCEM 
celebra el desè 
aniversari amb 
un concert 
especial als 
jardins de Can 
Malet

29 diumenge

fruitesiverdures_maria_rosa_elviu.indd   10 15/5/14   15:56:42

La teva mascota és xic?
Passeig Romà Fabra, 19
08320 El Masnou
Tel./fax 93 540 37 93 - 607 227 772
xic@xicmasnou.com 
www.xicmasnou.com

Fidelitza’t amb la nostra 
“tArgetA grAtuïtA”
Recorda: tens un descompte del 5% 
+ un 4% del total de la compra

Posa’t a punt per 
lEs VaCanCEs 

D’EsTIU

Horari: 
De 9 a 14 h i de 17 a 20.30 h 
Dissabte, de 9 a 14 h

• Perruquers: estilistes canins i felins
• Venda de cadells de tot tipus
• Aquariofília 
• nutrició natural i primeres marques
• Accessoris d’últimes tendències

SerVei A DOmiCiLi de pinso i perruqueria
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Per copsar la vitalitat del teixit associatiu de la vila només cal fer una bona passejada durant una de les jornades de la celebració.

Mossèn Jacint Verdaguer, 49
08320 El Masnou     
TEL. OFICINA: 93 540 74 07
SERVEI TÈCNIC: 902 931 261

www.bentechnology.com
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Un dilluns sense mal humor
30 dilluns

Però abans que això passi, els més pe-
tits tindran un dia ple d’activitats per 
sentir-se el centre de la festa del seu 
poble. Al matí, al parc esportiu de Pau 
Casals, podran participar en el recorre-
gut de circulació viària amb bicicletes, 
instal·lat per l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil pel Masnou, que 
simularà els carrers d’una ciutat per 
donar consells pràctics d’educació vi-
ària als infants. També al matí, podran 
participar mentre esmorzen en un 
torneig de bitlles catalanes al carrer de 
Sant Rafael. Allà mateix, la companyia 
Ani Màgic oferirà activitats d’animació 
i música infantil. A la tarda, al parc de 
Països Catalans, es durà a terme un 
taller multidisciplinari a càrrec del Col-
lectiu d’Artistes Residents al Masnou 
LACAM, en què es realitzaran diferents 
activitats d’estimulació, música, art i 
circ. Tot seguit, l’ espectacle familiar de 
Dani Jiménez Experimenta l’estiu, els 
ensenyarà el resultat de la combinació 
de la curiositat i la imaginació, amb 
diversos experiments participatius en 
què l’aigua tindrà un paper important. 
Hi haurà propostes per a les quals 
es buscaran valents voluntaris que 
s’enfrontin als desafiaments de Dani 
Jiménez, per compartir sensacions 
sorprenents i experiments col·lectius. 
Es podran trobar altres propostes 

d’aquest darrer dia festiu als carrers de 
Pere Grau (final del torneig de dòmino 
i concurs de trencaclosques) i de Sant 
Rafael (ballada de sardanes amb la Co-
bla Ciutat de Cornellà). Al vespre, a la 
Parròquia de Sant Pere, la Coral Xabec 
de Gent del Masnou oferirà el seu tra-
dicional concert de Festa Major. 

La Festa Major s’acomiadarà a ritme dels The Excitements i n’agafarà 
el relleu la Festa Jove

Els desafi-
aments de 
Dani Jimé-
nez posaran 
a prova els 
més valents.

Les arts, els espectacles i l’artesania, presents al programa d’activitats. 
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Puerto Rico 37-39. El Masnou 
T. 93 518 29 19 / 647 10 56 01
info@aclanguages.com

aclanguages.com

• Només professors natius.
• Mètode ACtive®.
• Preparadors exàmens oficials FCE, CAE, CPE.
• Places limitades i màxim 6 alumnes per grup.

Intensius English 
El Masnou Juliol 2014

ACtiva’t!
Escola d’idiomes del Masnou

l darrer dia de la Festa Major 
culminarà a les 22 h i al mi-
llor dels escenaris, la platja 
d’Ocata, on la formació The 

Excitements serà l’encarregada de po-
sar-hi el punt i final amb la seva músi-
ca als dies de gresca, fins que agafi el 
relleu la Festa Jove el 4 de juliol. 

E Els més pe-
tits també 
hi tenen una 
presència 
destacada el 
quart dia
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30 dilluns

The Excitements 
Una explosió de ‘rhythm & blues’ 
[22 h · Platja d’Ocata]
La cosmopolita banda catalana porta a la celebració el seu espectacle ple d’energia musical

an començar a girar món 
el 2010, però va ser un 

concert a les Festes de la 
Mercè de l’any passat –una 

actuació de la qual encara perdura el 
ressò en la memòria de les persones 
assistents– l’esdeveniment que va 
presentar aquesta captivadora ban-
da de rhythm & blues al públic més 
generalista i nombrós. El guitarrista 
Adrià Gual, un dels fundadors con-
juntament amb el baix Daniel Segura, 
explica que una de les primeres coses 
que sorprenen el públic en els seus 

directes és la intensitat dels seus es-
pectacles. Per a aquells que arriben a 
la seva música primer pel camí enllau-
nat, es queden atrapats per la qualitat 
de la proposta, fidel a referents clàs-
sics del soul i alhora innovadora. És a 
dir, aconsegueixen demostrar l’eterni-
tat dels clàssics. I per a això, tenen una 
eina molt poderosa: la veu i la pre-
sència de la seva cantant, Koko-Jean 
Davis, que ja ha estat considerada una 
successora de Tina Turner. Albert Cari-
teu, Marcial García, Nicolàs Rodríguez 
i Marc Lloret completen la formació.

La bona resposta als seus concerts 
(aquest any n’hauran fet més de cent) 
i al seu segon disc, presentat poc 
abans de la Mercè del 2013, Someti-
mes Too Much Ain’t Enough, són exem-
ples del seu encert, però també del 
rigor i del treball.

El dia 30, actuen a la platja d’Oca-
ta del Masnou amb un espectacle 
perquè tothom gaudeixi del ritme en 
una sessió molt intensa. Segons Gual, 
“ens ho passem molt bé tots nosaltres 
tocant, no parem, i crec que això es 
nota”. 

La formació 
utilitza la 
paraula “in-
tensitat” per 
definir els seus 
concerts

CEDIDA

Un dilluns sense mal humor
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La festa no s’atura 
per als més joves

I al juliol...

Torna el Maresme Tropical Fest
El divendres 4 de juliol, a partir de 
les 21 h al parc de La Nimfa, torna 
el Maresme Tropical Fest, de la mà 
del col·lectiu Anacrusa, en què actu-
aran els mites de l’ska The Toasters, 
un dels noms més reconeguts en 
l’escena internacional d’aquest estil. 
Els nord-americans estaran acompa-
nyats pel conjunt local Pirat’s Sound 
System, que portarà el seu enrenou 
juntament amb els maresmencs The 
Space Invaders, la gran promesa lo-
cal del reggae i l’ska més clàssic. Per 
acabar, els discjòqueis Oscar BlackUp, 
FSteady, Reggeabretols & Rudeteo 

tancaran la festa en la CocoLocoSoca-
PartyBeach!, en què punxaran el mi-
llor reggae i dancehall d’ahir i d’avui.

Campionat d’‘skate’ i més música
El dissabte 5 al matí començarà amb 
un campionat d’skate organitzat per 
Carvings amb la col·laboració de la 
Unió Catalana d’Skateboard en una 
jornada amb competicions, discjò-
queis, barbacoa i entrega de premis 
que s’allargarà fins ben entrada la 
tarda a la plaça d’skate de Pau Casals. 
Al campionat, hi podran participar 
infants (a partir dels 6 anys), joves i 
adults. Les inscripcions es poden fer a 

Ca n’Humet, al web www.carvings.es 
o el mateix dia a les 11 h. Els menors 
d’edat han de presentar la inscripció 
que facilita l’organització amb l’auto-
rització degudament emplenada.
I, al vespre, el parc de La Nimfa tor-
narà a ser l’escenari de diversos con-
certs que tindran cabuda en l’Ankla 
Fest. L’associació Ankla Krew, amb 
el suport d’Anacrusa, s’estrena amb 
un festival compost íntegrament per 
bandes locals, d’estils que van des del 
hardcore o el punk-rock fins al rock-
and-roll, amb set grups de la comarca 
i rodalia, tres dels quals tenen seu al 
Masnou. 

Just després de la Festa Major, el cap de setmana del 4 i 5 de juliol, la gresca 
no s’atura per als més joves, que podran seguir ballant amb els diferents ritmes 
musicals que tindran cabuda en dos festivals al parc de La Nimfa i participar 
en el campionat d’’skate’ que se celebrarà a la plaça d’’skate’ de Pau Casals

Les bandes 
de ‘rock’ local 
hi tenen una 
presència 
destacada

Programació del campionat d’’skate’
11.00 h  Inscripcions i rebuda dels participants
12.30 h  Classificatòries masculí (+16)
13.30 h  Classificatòries femení absolut
14.00 h  Best trick masculí (-16)
14.30 h  Descans barbacoa
15.00 h  Classificatòries masculí (-16)
15.45 h  Best trick masculí (+16) i femení (+16)
16.30 h  Finals femení absolut
17.00 h  Escalfaments finalistes masculí (-16)
17.15 h  Finals masculí (-16)
18.00 h  Escalfaments finalistes masculí (+16)
18.15 h  Finalistes masculí (+16)
19.30 h  Entrega de premis

Horaris dels concerts
Divendres 4 de juliol
22.30 h  The Space Invaders
23.45 h  Pirat’s Sound System
01.00 h  The Toasters
03.00 h  CocoLocoSocaPartyBeach!

Dissabte 5 de juliol
20.45 h  Trough the Lies
21.30 h  Guspira
22.15 h  Antipatiks
23.15 h  Grass
00.15 h  Blowfuse
01.15 h  Anal Hard
02.15 h  Ideas

CEDIDA
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Fascurt 2014. 
Un clàssic a la platja

ntre el 10 i el 12 de juliol, la 
platja d’Ocata acollirà una 
nova edició del Festival de 
Curtmetratges Fascurt. De 

fet, conjuntament amb la Festa Ma-
jor i el Ple de Riure, aquest Festival 
completa algunes de les cites més 
destacades i esperades del calen-
dari festiu. 

Pel que ha transcendit de l’organit-
zació, la d’enguany serà una edició 
amb una presència remarcada de 
masnovins. Igualment, hi ha anun-
ciada una sorpresa per al divendres 
11 de juliol. Però ja des del dijous es 
projectaran, a partir de les 22.15 h, 
els curts participants a les sessions 
de Ficció, Animació i Undercurt. 
Després de les projeccions, cada dia 
hi haurà una actuació: dijous i dis-
sabte, la del DJ Koo, i divendres, el 
concert de Los Retrovisores. 

E L’organització 
anuncia una 
sorpresa molt 
especial per a 
l’11 de juliol 
a la nit

El Festival de Curtmetratges se celebrarà entre el 10 i el 12 de juliol 

Altres propostes 
destacades per 
al mes de juliol
L’àpat dels babaus, 
a càrrec de Rauxa
Dissabte 5 de juliol, a les 21 h
Diumenge 6 de juliol, a les 19 h 
Rauxa Arts Escèniques presenta, a 
l’Espai Escènic Ca n’Humet, L’àpat dels 
babaus, obra de teatre en què uns 
esnobs organitzen setmanalment un 
àpat en què conviden alguns babaus, 
que amenitzen la vetllada amb les 
seves estupideses.
Entrades: 5 €
Punts de venda:
Anticipada: 
www.quedat.cat i els dies 3 i 4 de juliol, 
de 18 a 19 h, a la seu de Gent del Masnou 
(carrer del doctor Josep Agell, 9).
taquilla (dues hores abans de l’espectacle):
Espai Escènic Ca n’Humet
Carrer de Fontanills, 77-79
08320 El Masnou

II nit de Flamenc 
del Masnou
Dissabte 5 de juliol de 2014, 
a les 19 h
L’associació Luz del Alba celebra, a la 
pista esportiva de Pau Casals, la se-
gona edició de La Nit de Flamenc del 
Masnou, amb diferents actuacions i 
activitats per a infants.

Concert del 25è 
aniversari de l’Associació 
de veïns del Barri Antic 
del Masnou
Dissabte 5 de juliol, a les 21.30 h
La Jove Orquestra de Cambra del 
Masnou oferirà, amb motiu del 25è 
aniversari de l’Associació de Veïns del 
Barri Antic del Masnou, un concert 
en un racó molt especial: les Seixanta 
Escales de l’avinguda de Joan xxIII. 

CEDIDA
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El Ple de Riure es fa major d’edat

l Festival Internacional de 
Teatre Còmic Ple de Riure 
aquest any celebra els di-
vuit anys. I perquè la festa 

estigui a l’altura de l’esdeveniment, 
enguany el Festival complet surt al 
carrer per celebrar la majoria d’edat, 
i per fer-ho amb tots aquells qui vul-
guin fer de l’estiu una veritable festa 
de la capacitat de riure i de fer-ho 
en companyia. 

Com és habitual, el Festival es 
presentarà al Mercat Municipal i al 
mercat setmanal, amb l’actuació 
de la formació Sidral Brass Band, la 
banda oficial d’aquesta edició, que 
intentarà que tots els veïns i veïnes 
de la vila restin ben assabentats 

que comença la celebració. Des de 
llavors, les places i els carrers del 
Masnou s’ompliran de propostes 
teatrals i de circ per a totes les edats 
i vingudes d’arreu del món, fins al 
dissabte 19 de juliol.

Entre les novetats més destacades 
d’aquesta edició, hi ha, a més de la 
gratuïtat de totes les representaci-
ons, la recuperació de l’espectacle 
de focs artificials a la platja, a càrrec 
de la Companyia del Foc, i la inclusió 
de l’actuació del Col·lectiu d’Artistes 
Residents al Masnou (LACAM) a la 
programació. Per tot plegat, aquesta 
divuitena edició tornarà a encomanar 
al públic, població masnovina i visi-
tants, la màgia i la il·lusió del teatre.  

E

El Festival de Teatre Còmic d’enguany tindrà lloc entre el 15 i el 19 
de juliol íntegrament al carrer

www.plederiure.cat/
Facebook.com/plederiure
twitter: @plederiure
#plederiure

Ho organitza: 
Ajuntament del Masnou

Amb el suport de:

Diputació de Barcelona                                            

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

I al juliol...
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El Ple de Riure es fa major d’edat
Programació
  Dimarts 15 de juliol

Mercat setmanal 
municipal. Itinerant
12.00 h
sIDRal BRass BanD
(Catalunya)

  Dimecres 16 de juliol

Pl. de Ramón y Cajal
20.00 h
Espectacle de clown 
al carrer
(Catalunya)

  Dijous 17 de juliol

Plaça del davant de l’edifici 
municipal de Roger de Flor
20.00 h
HUGo
Cuentos pequeños
(Perú)

Platja
21.30 h
THEMIs & BRass
(Catalunya)

Espai Ple de Riure
Platja
22.00 h
Vola QUI Vol
Salsa
(Catalunya)

Escenari La Mar de Riure
Platja
23.30 h
TRUKITREK
Jukebox
(Itàlia i Catalunya)

  Divendres 18 de juliol

Pl. d’Ocata
20.00 h
TRUKITREK
Jukebox
(Itàlia i Catalunya)

Platja
21.30 h
sIDRal BRass BanD
Rebuda del públic
(Catalunya)

Espai Ple de Riure
Platja
22.00 h
MaRCEl ET 
sEs DRÔlEs 
DE FEMMEs
Miss Dolly
(França)

Escenari La Mar de Riure
Platja
23.00 h
PEPÍn TRE
Verdades como puños
(Madrid)

Platja
Itinerant
00.30 h
sIDRal BRass BanD
Marxa al cabaret
(Catalunya)

Espai Cabaret Ple de Circ
Platja
1.00 h
CaBaRET PlE DE
CIRC
(Catalunya)

  Dissabte 19 de juliol

Itinerant
19.15h
sIDRal BRass BanD
Cercavila

Plaça de Marcel·lina de 
Monteys
20.00 h
TEaTRE MÒBIl
Sense solta
(Catalunya)

Platja
22.30 h
CoMPanyIa DEl FoC
Ple de foc
(Catalunya)

Escenari La Mar de Riure
Platja
23.00 h
TEaTRo nECEssaRIo
Nuova Barberia Carlone
(Itàlia)

Escenari La Mar de Riure
Platja 
Fi de festa
1.00 h
sIDRal BRass BanD
Concert
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Carrer de Pere Grau

Carrer de Jaume I
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Carrer de Jacint Verdaguer

Pl. de 
Pau Casals

MERCAT
MUNICIPAL

C. de St. Bru

Carrer de Santiago Rusiñol

Carrer de Puerto Rico

PORT ESPORTIU

ESCOLA
OCATA

ESGLÉSIA DE 
SANT PERE

CAMP MUNICIPAL
DE FUTBOL D’OCATA

TIP DE TaPEs / RECoRREGUTs

1. BAR CA L’ÀnGEL
Puerto Rico, 7
Pop d’Ocata
xef: Raul Pont Seiler

2. BAR RESTAURAnT OCATA
Tomàs Vives, 11
Piruleta d’hamburguesa
xef: Miguel Ventura Lázaro

3. BLEndEd CERvESERIA
Pg. de Prat de la Riba, 21
Cargols Blended
xef: Manel Zamora

4. CAFÈ CEnTRAL
Sant Miquel, 19
Amanida russa
xef: Alfonso López

5. CAFÉ LUCY
Pg. de Prat de la Riba, 74
Cruixent de xocolata i maduixes
xef: Matthieu Lacroix

6. CAFÈ TRIBUnA
Plaça de la Llibertat, 4
tribunita
xef: Juan Carlos Albarracín 
i Maite Arias

7. CAn ROCKI - LA TASCA 
d’OCATA 
Sant Bru, 17
Germanor
xef: Juan Antonio Rocki 
Rodríguez
també fan menú de Festa Major

8. CAn SAGARÓ
Pg. de Prat de la Riba, 33
Ocata Gran
xef: Carme Casòliva

9. CAnYES & TAPES
Joan XXIII, 110
Amanida de musclos amb pernil 
de gla
xef: dolors Escarabajal

10. CARPI PIZZA
Amadeu I, 22
tapa rolling frankfurt
xef: Anna tarrés i Joan García

11. CERvESERIA BAR 
RESTAURAnT MEdITERRÁnEO
Pl. de Ramón y Cajal, 2
Morcizada
xef: Gloria Martínez

12. CLUB dE TAPES
Pl. d’Espanya, 6
Musclo en dues textures
xef: Elena Coca

13. EL CASInET SOCnUM
Barcelona, 46
Criolla
xef: Alicia Mangiarotti

14. EL CULLEROT
Sant Felip, 45
La tapa de les capitanes
xef: Capitanes del Masnou

15. EL REBOST dELS SEnTITS
Pg. de Romà Fabra, 25
torrada de mousse de torta 
del Casar amb pebrots del piquillo
xef: Enric Espinosa

16. FREddISSIMO
Port esportiu, local 2
Ratllat de xocolata
xef: M. José Martínez
també fan menú de Festa Major

17. HOTEL TORInO
Pere Grau, 21
Esclat de festa
xef: dídac Isus 

18. L’OBRAdOR dE LA 
COMAndA
Jacint Verdaguer, 42
tip de maduixa
xef: Assumpta Oliveras

19. LA CUInA dELS CAPITAnS
Port esportiu, local 70
Croqueta dels Capitans
xef: Joan quer

20. LA LLUnA
Pere Grau, 11
Mousse de la Lluna
xef: Kike Barbero

21. LA PETITA -  GUInGUETA 
nÚM. 3
Plaça de Pau Casals, s/n 
Pilchardus escabetxats
xef: Carmela López

22. PETIT CAnIGÓ
Santiago Rusiñol, 43
Llunes de patates d’Ocata
xef: Carlos Morales 

23. RESTAURAnTE O’GALEGO
Port esportiu, local 63
Caviar d’albergínia amb ou 
de guatlla
xef: Sami El Idrissi
també fan menú de Festa Major

24. RESTAURAnT ORFILA
Roger de Flor, 43
Cruixent de sardina i cansalada 
ibèrica amb maionesa de soja i 
wasabi
xef: xavier Orfila Estrada
també fan menú de Festa Major, 
a la nit

25. RESTAURAnT PLE dE BO
Pg. de Prat de la Riba, 64
Barqueta de mandonguilla amb 
reducció de vermut Cisa
xef: Marc Claverol Gómez

26. vInS I dIvInS
Barcelona, 3
Vermut diví
xef: Carles García Puche

BACALLAnERIA nATALIA 
Parada 41-42 
Barqueta de bacallà amb pisto 
manxec i compota de poma

CAnSALAdERIA ÀnGELS
Parada 43
tapa d’embotit

CARnISSERIA AnnA
Parada 30 
Broqueta de mandonguilles

CARnISSERIA CARME
Parada 33 
tapa amb carn 
i acompanyament

CARnISSERIA ECOLÒGICA 
YOLAndA
Parada 26 i 40 
delícies

CORGELATS MARI
Parada 35 
Broqueta dolça

dIETÈTICA I HERBORISTERIA 
ARRELS
Parada 44 
tapa vegetal 
(xef: Ester Pich)

FRUITES I vERdURES 
MARIA ROSA
Parada 31-32 
Sorbet de síndria i tomàquet

27. MERCAT MUnICIPAL

EnTITATS

ECOFRUIT
Parada 27-28 
Bloody fruit

LA BOnA ESTOnA
Parada 49 i 50
Mediterrani

LLEGUMS MULERO
Parada 17
Hummus

LLInAS FRUITS
Parada 18 
Còctel Llinàs

PEIXATERIES RESU
Parada 10-11
Salmó casolà

PEIXOS COdInA
Parada 23- 24 
Calamarset de la costa 
amb ceba i botifarra negra

POLLERIA ALICIA
Parada 38 
Salsibroqueta

POLLERIA I OUS AnnA
Parada 34 
Semicuit amb fruits vermells

UnESCO EL MASnOU  
Masunesco 2014
xef: Blanca Aragó

28. CLUB ATLÈTIC dE MASnOU 
Broqueta 3-4-3 
xef: david Forniés Gay
S’oferirà el divendres 27 de juny, de 16.30 a 20.30 h, 
i el dissabte 28 de juny, de 10 a 16 h

29. ASSEMBLEA nACIOnAL CATALAnA- EL MASnOU dECIdIM
tapa independència 
xef: Joan Valls
S’oferirà el diumenge 29 de juny, de 18 a 21 h

30. ASSOCIACIÓ dE vEÏnS dEL CARRER dE SAnT RAFAEL
Ou ferrat de Sant Rafael
xef: Rita terradas
S’oferirà el dissabte 28 a les 9.30 h

COLLA dE dIABLES dEL MASnOU
Cabronets
xef: dimoni pelut

Horari del Mercat Municipal 
per Festa Major:
dies 25, 26 i 28 de juny, obert de 
8 a 14 h. 
dia 27 de juny, de 8 a 20 h.
29 i 30 de juny tancat.

FES-TE Un TIP dE TAPES!
Establiments i entitats de la vila ofereixen petites propostes gastronòmiques
Vegeu-ne les fotos a la pàgina 15



EL MASNOU VIU    JUNY 2014 31

 
  

 

  
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

17

21

20

18

19

10

16

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Pl. de l’Onze
de Setembre

Carrer de Sant Felip

Carrer de Sant MiquelCarrer de Navarra

C. de Roger de Flor

Carrer de Fontanills

A
v. d

e Joan X
X

III A
v. del President John F. Kennedy

A
v. de la M

are d
e D

éu de N
úria

ESTACIÓ 
D’OCATA

Carrer de Barcelona

Passeig de Prat de la Riba

Carrer de Rom
à Fabra

Carrer d’Itàlia

Av. de Pau Casals

Pl. de 
Ramón y Cajal

C. de Bon. i Baseg oda

Carrer dels Mestres Villà

C
. d

el
 P

in
to

r D
om

èn
ec

h

C. de l’Esperança

C. de St. Rafael

C. dels C. Com
ellas

C. del D
r. A

gell

Carrer de Pere Grau

Carrer de Jaume I

Pl. d’Espanya

Carrer d’A
m

adeu I

Carrer de Jacint Verdaguer

Pl. de 
Pau Casals

MERCAT
MUNICIPAL

C. de St. Bru

Carrer de Santiago Rusiñol

Carrer de Puerto Rico

PORT ESPORTIU

ESCOLA
OCATA

ESGLÉSIA DE 
SANT PERE

CAMP MUNICIPAL
DE FUTBOL D’OCATA

No us perdeu els punts més destacats de la celebracióTIP DE TaPEs / RECoRREGUTs

RECORREGUTS               Sortida        Arribada

CoRREFoC JUVEnIl
Escola Ocata, plaça de Marcel·lina de Monteys, Sant Miquel, Roger de Flor, Esperança, 
Mestres Villà, dr. Agell, Sant Felip, Baixada al Port i passeig Marítim.

CoRREFoC GRan
Sortida de la cantonada del carrer d’Itàlia amb Pintor domènech Farré, Pintor domènech Farré, 
Sant Miquel, Roger de Flor, Esperança, tomàs Vives, Sant Felip, Baixada al Port i passeig Marítim.

GEGanTs
Plaça de l’Església, Sant Josep, Rafael Bert i Fàbregas, Lluís Millet, Bassegoda i Amigó, 
Roger de Flor, Sant Rafael, Sant Felip, Capitans Comellas, Mestres Villà, Esperança, Roger de Flor, 
Sant Miquel i plaça de Marcel·lina de Monteys.

TRaBUCaIREs
Plaça de Ramón y Cajal, avinguda de Pau Casals, plaça d’Espanya, Romà Fabra, 
plaça de Marcel·lina de Monteys, Bonaventura Bassegoda, Roger de Flor i Sant Rafael.



Tots els tractaments i les últimes tecnologies

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

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

Passeig Romà Fabra, 31

El Masnou

Tel. 930 084 154

www.clinicafio.com

10 % 
de descompte en 

el primer tractament 
presentant aquest 

anunci.

TOT L’EQUIP
DE FIO 
US DESITJA
UNA BONA
FESTA MAJOR


