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L

a Festa Major del Masnou torna al carrer. Un any després que la pandèmia de la COVID19 impedís que poguéssim gaudir de la nostra gran festa en la seva plenitud, deixem
per fi enrere el format virtual (també un reeixit plató televisiu) per retrobar-nos a l’espai
públic. Ho farem, però, encara amb un ull posat en el Procicat i les restriccions, i amb controls
d’aforament per evitar aglomeracions, que fan que no puguem recuperar els espais tradicionals
de trobada.
Tornen, en directe, les nostres nimfes, els concerts (La Salada, La Saladeta, l’orquestra per a gent
gran, la música per la revetlla de Sant Pere...), les activitats de cultura popular, la diversió per a
menuts i grans, esports de tota mena i, sobretot, les ganes de gresca i de represa.

Atenció telefònica (OAC)
93 557 17 77

La nostra festa coincideix amb la commemoració del Dia de l’Orgull LGTBIQ+, que enguany
s’emmarca dins un extens programa d’activitats, amb el plat fort de la inauguració de la plaça de
la Igualtat, davant de l’edifici de Roger de Flor, 23.
I, enguany, estrenem novetats. La Fira Comercial s’apunta a la festa el diumenge 28, en format
adaptat. I celebrarem la primera mostra gastronòmica Escuracassoles, de la qual podeu
degustar el programa a les pàgines centrals. Són excel·lents ocasions per fer costat al comerç i la
restauració locals, que tant estan patint també la crisi derivada de la pandèmia.
No vull acabar sense agrair l’esforç ingent de programar una Festa Major adaptada a les
circumstàncies actuals i canviants: al personal municipal, a les entitats de tot tipus, als grups
juvenils de música que participen a La Salada, al Club Atlètic —per haver fet compatible l’ús
del terreny de joc amb la festa—, a la Fanny —per haver posat cara a la primera edició de
l’Escuracassoles—, i a comerciants i restauradors que s’hi han abocat. També al personal del món
de la salut, que amb l’execució impecable del pla de vacunació permeten que puguem gaudir
d’uns dies que comencen a assemblar-se als d’abans. Per tot plegat, gaudim-ne com mai. Bona
Festa Major 2021!
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SANT JOAN

Sant Joan dona la benvinguda a l’estiu

La Flama del Canigó arribarà el 23 de juny al vespre

E

l vespre del 23 de juny, la
Flama del Canigó arribarà
al Masnou des del cor
dels Pirineus de mans d’atletes
voluntaris. Des de l’N-II, provinent
de Mataró i en direcció Barcelona,
entrarà al municipi pel carrer de
Josep Llimona i seguirà pel de
Roger de Flor fins a arribar a la
plaça Nova de les Dones del Tèxtil.
Allà, cap a les 20.30 h, es preveu
que representants institucionals

rebin els voluntaris i voluntàries
i junts encenguin la foguera. La
Colla de Diables oferirà un petit
espectacle pirotècnic.
Seguint els consells de Protecció
Civil de la Generalitat, es
recomana evitar la tradicional
comitiva de masnovins i
masnovines durant el recorregut
de la Flama. Al seu destí final,
la plaça Nova de les Dones

El Procicat recomana evitar la tradicional comitiva durant el recorregut.
RAMON BOADELLA

ENCESA DE LA FOGUERA

La Flama del Canigó arribarà fins a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil. RAMON BOADELLA

El públic tindrà un espai
habilitat per veure l’encesa de
la foguera i la Colla de Diables
oferirà un petit espectacle
pirotècnic

del Tèxtil, s’hi habilitarà un
espai de visualització per
al públic, perimetrat i amb
control d’accés per evitar
aglomeracions. El públic
s’haurà de situar estàtic i no es
permetrà que interactuï amb
els membres de l’activitat.

Revetlles en grups reduïts d’amistats o familiars

L

a recomanació és, com
l’any passat, celebrar la
revetlla en grups reduïts de
màxim deu persones del cercle
més proper.
A diferència del 2020, es
permeten les revetlles en espais
públics sempre que hagin estat
autoritzades per l’Ajuntament
i compleixin unes mesures
de seguretat per garantir
que són espais degudament
habilitats (com, per exemple,
que les taules no superin els
deu comensals i es mantinguin
2 metres entre grups o la
prohibició d’activitats de ball o
similars). En el cas de llicències
de restauració, caldrà seguir

les condicions específiques del
sector.
Pel que fa a les platges, durant
la nit de Sant Joan romandran
obertes però amb restriccions.
Per tant, caldrà seguir les
recomanacions del Procicat.
Al Masnou es preveu un reforç
extraordinari de la seguretat al
litoral per part de l’Ajuntament i
PLATGES OBERTES AMB RESTRICCIONS

Al Masnou es preveu un reforç
extraordinari de la seguretat
al litoral i s’actuarà quan
s’apreciïn zones en les quals
l’aglomeració sigui excessiva

E s recomana celebrar la revetlla en grups reduïts de màxim deu persones del
cercle més proper. SHUTTERSTOCK
s’actuarà quan s’apreciïn zones
en les quals l’aglomeració
sigui excessiva. Consulteu

l’actualització de les restriccions
al web municipal i a les xarxes
socials.
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DIVENDRES 25
Torna la Festa Major
Del 25 al 29 de juny, la festa tornarà als carrers del Masnou,
però sense aglomeracions

A

quest mes, el Masnou
es prepara per a la Festa
Major de Sant Pere, que
tindrà lloc del 25 al 29 de juny
amb un format reduït respecte
a edicions anteriors i, sobretot,
adaptat a la pandèmia. Per
aquest motiu, cap acte no es
farà a l’escenari principal de les
celebracions anteriors, la platja,
i moltes de les propostes es
concentraran al camp de futbol
municipal d’Ocata, que és
un espai idoni per aplicar les
mesures preventives davant
la COVID-19 (com el control
d’aforament, la distància entre
les persones assistents...).
Segons les darreres instruccions
del Procicat en el moment
de tancar aquesta edició, es
permetrà la celebració de
festes majors amb un seguit

de mesures preventives, com
la realització de les activitats
fins a, com a màxim, la una de
la matinada; l’aforament a l’aire
lliure, del 70% (fins a un màxim
de 3.000 persones, assegudes,
amb assignació prèvia de
seients i registre previ); o, les
activitats de cultura popular,
en espais perimetrats, estàtics
i amb les persones assistents
assegudes.

BANDEROLES

Traieu de l’armari les ja
característiques banderoles
i engalaneu els balcons, que
comença la Festa Major!

Les banderoles representen la terra (verdes), el mar (blaves) i el foc (vermelles).
MIREIA CUXART

La Fundación Tony Manero posarà el ritme
a la primera nit

La formació oferirà un dels concerts de la seva última gira

T

ot seguit, a les 22.30 h, la
Fundación Tony Manero
arrodonirà musicalment la
primera vetllada. Després de 25
anys de carrera, durant els quals
s’han convertit en el grup de
referència de l’escena disco i funk
estatal, tot principi té un final i al
Masnou tindrà lloc un dels darrers
concerts de la formació.
Amb els concerts de l’última gira,
batejada com El último baile de
Fundación Tony Manero, volen
acomiadar-se del seu públic
de la manera que millor saben
fer-ho: amb el seu potent directe.
“Volem acabar el nostre camí amb
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una gira de comiat en què la
família i l’amor per la feina seran
els protagonistes”, explica el
guitarrista, Lalo López. El grup va
prendre aquesta decisió abans
de gravar el seu darrer treball,
Disco para adultos, perquè
els seus components volen
centrar-se en altres projectes
i en altres àmbits relacionats
amb la música. A l’actuació
del Masnou s’hi repassaran
totes les seves etapes i els seus
discos: “Volem oferir el millor
xou possible, per fer d’aquest
darrer ball de la Fundación Tony
Manero quelcom per recordar”,
expliquen.

Volen acomiadar-se del seu
públic de la manera que
millor saben fer-ho: amb el
seu potent directe.

El pregó: sinònim de retrobament entre masnovins
i masnovines
Les tres nimfes donaran la benvinguda a la celebració

L

a terra, el mar i el foc tornen
a ser, un any més, els eixos
conductors de la Festa Major
dels masnovins i masnovines. El
divendres 25, a les 22 h, s’inaugurarà
la Festa Major amb el pregó. Serà
el moment en què es manifestaran
les tres nimfes, que escenificaran la
llegenda dels elements identitaris
de la festa en un espectacle dirigit
novament per Bibiana Morales i
Víctor Sancho.

amb elles, les tornem a veure i a
conèixer i ens portaran l’alegria i
la Festa Major”, ha avançat Bibiana
Morales. La directora artística ha
explicat que “adaptar-nos a la
situació que estem vivint és tot
un repte que agafem amb moltes
ganes, com cada any, i també amb
molta il·lusió, perquè l’any passat,
tot i haver fet el pregó en format
televisiu, vam trobar a faltar el
contacte amb el públic”.

Tot i que l’inici de la celebració
vindrà marcat, un any més, per
l’espectacle del pregó, aquest
any es presenta diferent per la
situació de la pandèmia. Serà el
primer any en què no es farà a
la platja, sinó al camp de futbol
d’Ocata, i no es coronarà cap nimfa,
“més aviat serà un retrobament

La llegenda de les tres nimfes
(cadascuna representant d’un
dels elements, 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. Després
de la seva aparició el 2015, als

espectacles que es van dur a
terme els tres anys posteriors,
cada un dels elements essencials
es va materialitzar en la imatge
d’una nimfa. Així, el 2016 es va
coronar la de l’aigua; el 2017, la de
la terra, i el 2018, la del foc. El 2019,

totes tres nimfes, amb el poder
conferit de les seves coronacions,
van fer aparèixer un nou element
màgic, Novina, que vol ser una
representació de les tres nimfes,
per tal que puguin estar presents
entre els masnovins i masnovines
durant la Festa Major.

Les nimfes escenificaran la llegenda dels elements identitaris de la festa.
RAMON BOADELLA

“Volem
oferir el millor
xou possible, per fer
d’aquest darrer ball
de la Fundación Tony
Manero quelcom
per recordar”
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DISSABTE 26

Concerts joves de km 0 com a preludi
de la fi de la pandèmia
LA SALADA

E

l dissabte de Festa Major
torna La Salada, la nit de
concerts joves. El retorn
de la música en directe és, sens
dubte, un dels indicis més ferms
del final de la pandèmia. A casa
nostra, l’anunci musical del final
d’aquest malson el portaran tres
grups joves del Masnou: Reland,
The Dirty Fools i Remolke.
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Seran els protagonistes de la
quarta edició de La Salada, una de
les més esperades, però també de
les més especials. Per començar,
per la ubicació. Els concerts
començaran a les 22 h, però no es
faran a la platja, com de costum,
sinó que tindran lloc al camp
municipal de futbol d’Ocata, amb
aforament limitat. Cal reservar
l’entrada prèviament. Serà vàlida

per als tres concerts perquè
s’organitzen com a un acte únic;
és a dir, no hi haurà la possibilitat
de reservar entrada per a un sol
concert. Consulteu la pàgina 25
d’aquesta mateixa revista per
saber més detalls sobre la reserva
d’entrades per als concerts
de Festa Major i les mesures
preventives davant la COVID-19
que s’han de respectar.

Els tres grups que actuaran
a La Salada no amaguen la
seva alegria per l’imminent
retrobament amb el públic
masnoví. Reland, The Dirty
Fools i Remolke s’han prestat de
bon grat a respondre un senzill
qüestionari per tal que tothom
pugui conèixer-los. Podeu llegir
les seves respostes a les pàgines
següents.

Reland
A

quest grup masnoví
confessa que se sent molt
feliç de poder presentar la
seva música “a casa, envoltades
d’amics i família”. Prometen oferir
un directe “divertit, animat i per
a tots els públics”. Reland està
format per cinc membres. Berta
Thomas (cantant) és la “portadora
del micròfon i coordinadora
celestial de tota la troupe”, segons
afirmen. El 2018 va ser finalista en
solitari al concurs de música jove
Maresmusic.

No és l’única integrant de
Reland que compta amb un
reconeixement en aquest
certamen. Horacio Cisneros (baix)
formava part d’un dels grups
guanyadors del 2017, Sample
Corp. A més, el 2020, tocava a
Sinergia, una de les formacions
finalistes en l’edició virtual de
l’any passat. Cisneros s’encarrega,
juntament amb Pablo Gagide
(bateria) “del groove i el flow
de Reland”. Daniel Cardamone
(guitarra) és “el precursor de tots
els riffs fresquets” dels temes del
grup. També figura al palmarès
del Maresmusic, en haver estat
finalista del concurs l’any 2013,
amb el grup Grass. Eli Pons
(tecles) és la darrera a incorporarse al grup. Hi aporta “l’element
que faltava per cohesionar amb
elegància les propostes musicals”.

utilitzem recursos del soul, o fins i
tot de la bossa nova, entre d’altres.
Què s’hi trobarà el públic al
vostre concert?
Hi trobarà un recull dels temes
que hem estat preparant els
últims mesos, presentats amb un
format creat amb molt d’amor
i paciència. Sobretot temes
animats per vibrar guai i poc
drama, que d’això ja en tenim
suficient. Evidentment, també
cinc persones sobre l’escenari
amb moltes ganes de festa i de
passar- ho bé amb el públic.
Com us ha afectat la pandèmia
com a grup musical?
Mentim si diem que ens ha
suposat un gran problema, ja que
abans de la pandèmia encara no
havíem format Reland. Tampoc no
podem dir que ens hagi beneficiat.
Hem pogut veure’ns més per
assajar, ja que cap de nosaltres
no tenia feina. Al final, és molt
complicat trobar la motivació
per començar un projecte en
un moment en què el món de la

Domènec Cano

cultura i la música en directe estan
tan parats, sense gaires esperances
de poder fer concerts per tirar
endavant la nostra música.
Què es pot fer en l’àmbit local
per donar una empenta al
jovent que vol fer música?
Creiem que la manera d’ajudar
la gent jove que vol entrar en el
món de la música és oferir-los
formar-ne part, ja sigui fent tallers
o donant-los l’oportunitat de fer
actuacions en directe.
Algun projecte o fita de futur
que us faci molta il·lusió?
Sempre fem broma i diem que
l'any que ve tocarem al Primavera
Sound, però, tocant de peus a
terra, el projecte més tangible
que tenim és un EP [extended play,
àlbum de reproducció estesa] i
un videoclip que teníem pensat
publicar al juny, però que hem
aparcat una mica per dedicar-nos
plenament a assajar per al bolo.
Una cosa de la qual tenim també
moltes ganes és de fer molts
concerts.

Imatge promocional de Reland.
FANNY ORTIZ

Instagram: @relandmusic
Com definiu la vostra música?
Des del primer moment ens
vam deixar bastant clar a
nosaltres mateixes que no volíem
encasellar-nos en cap estil ni
tancar-nos portes. Tot i que
ens costa una mica definir-nos,
generalment girem a l’entorn del
pop i el funk, encara que també

E ls integrants del grup sumen diversos premis al concurs de música jove
Maresmusic. FANNY ORTIZ
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DISSABTE 26
Domènec Cano

“

Som bastant particulars.
Tenim un estil molt
idiosincràtic, una barreja
de molts estils musicals
i un desig comunicatiu
polític i social”, afirmen els
components d’aquest grup,
que va néixer en un garatge
d’Ocata l’estiu del 2014, “com
a trio de rock’n’roll brut i
trapella”. L’any passat van ser
els guanyadors del premi local
del Masnou en l’edició virtual
del concurs de música jove
Maresmusic.
Recentment han fet “un viratge
gran”. A més d’incorporar un
quart membre, han enregistrat
un doble LP, Els broots, en
català. Prèviament, s’havien
autoeditat tres àlbums,
sota el nom de TAP Records.
“Tota la música, lletres i
arranjaments estan compostes
per nosaltres”, diuen. Els
components de The Dirty
Fools són Delarka (baix elèctric
i cantant), Milo (guitarrista i
corista), Berni (bateria i corista)
i Edu (pianoles).

Facebook: thedirtyfools /
Youtube: The Dirty Fools /
Instagram: @thedirtyfools /
thedirtyfools.bandcamp.com /
Spotify: The Dirty Fools
Com definiu la vostra
música?
Ens agrada definir-la tan poc
com podem; les etiquetes
no ens han descrit mai. Hem
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The Dirty Fools
construït intencionadament un
projecte que ens permet canviar i
explorar nous horitzons amb cada
cançó i cada àlbum. No volem
tenir estil, no n’hem tingut mai. És
veritat que hi ha una agressivitat
i una intensitat constants que
ens poden definir, o el rock’n’roll,
però no abandonem totes les
possibilitats sonores que ens
permeten ser una banda del segle
XXI. Fusió, direm.
Què es trobarà el públic
al vostre concert?
Trobarà quatre desesperats per
ballar, cridar i comunicar amb
un públic com no ho hem fet en
molt de temps. Trobarà crits de
resposta a un món enfosquit, no
per la pandèmia, sinó per malalties
més velles i més arrelades al poder.
Trobarà la celebració d’una escena
catalana jove, original, encara
activa. Trobarà distorsió, molta;
però també paisatges sonors i
harmonia.
Com us ha afectat la pandèmia
com a grup musical?
Ha estat una relació difícil. El Cesc
i l’Edu treballen exclusivament
en el món de la música i han estat
els més afectats. El confinament
domiciliari ens va agafar quan
estàvem enregistrant el nostre
nou àlbum i vam decidir revisar
material antic. Un àlbum perdut,
un flashback. L’estiu del 2016 vam
enregistrar un àlbum que vam
abandonar, derrotats per una
batalla informàtica. Per fer front al
temps aparentment infinit, vam
restaurar-ne les pistes originals,
vam regravar les perdudes i vam
ultimar la mescla. Així, a l’abril i en
directe, trobant la complicitat de
les amigues en les videotrucades
de la tarda, vam publicar
Criminal Records, un mitja durada

Tres dels quatre components de The Dirty Fools. ARIADNA CARBONELL
vagament conceptual que va
tancar un estrany cercle temporal.
El Francesc va editar vídeos per
cada cançó i les nostres amigues
confinades ens van fer arribar
vídeos fantàstics que vam editar
per a la cançó “Drinkin’ Alone”. A la
tragèdia, balades.
Què es pot fer en l’àmbit local
per donar una empenta al
jovent que vol fer música?
Les joves volen fer música i en
fan. No els cal cap empenta. El
que cal és un lloc on arribar, un
projecte que sigui viable a partir
de la generació d’oportunitats
abundants i a l’abast de tothom.
Concerts, gravacions, vídeos,
pel·lícules, documentals,
cobertura mediàtica i difusió
local és el que cal. Calen ajudes a
l’educació musical a l’escola i un
replantejament seriós i modern
de la matèria. Calen escoles
públiques de música gratuïtes
i accessibles a tothom. Calen
ajudes per a les més joves per
a l’enregistrament en estudis
locals. La indústria discogràfica
internacional ha creat més
desigualtat que mai. Internet
ha fet accessible música de tot

el món i de totes les èpoques,
però també la filtra com feien les
pitjors ràdios. Hem de consumir,
produir i defensar la música
que fan les més joves. L’escena
requereix tothom: músiques i
públic. Hem de participar en els
projectes de les nostres amigues
ens els rols que puguem. Com qui
compra verdura de temporada
i km 0, consumir música actual i
local és la dieta més sana.
Algun projecte o fita de futur
que us faci molta il·lusió?
Acabat l’estat d’alarma, vam
ultimar les gravacions del nou
projecte, Els broots, en quartet i
amb lletres finalment en català.
Amb l’entrada a la banda de l’Edu
a les pianoles, hem fet un viratge
fort. Ara, finalment, podrem
enllestir la gravació i emprendre
la mescla. Tenim la sort de poder
produir la nostra pròpia música
i aquest estiu podrem donar
forma a les nostres imaginacions
sonores per a aquest àlbum que
tant s’ha fet esperar. El concert
de La Salada serà una mena de
presentació d’aquesta nova idea
que compartim el Francesc, l’Edu,
el Bernat i el Milo.

Remolke
“

Els autèntics Ocata beach
rockers”. Així es presenta a les
seves xarxes socials aquest
grup masnoví premiat al concurs
de música jove Maresmusic
2019. Afirmen que el seu darrer
LP, Yo maté al Rock N’ Roll, està
format per temes que “vessen
de rock, actitud, ràbia, punk i
molta personalitat”. Segons
la revista web Science of Noise
Rock Magazine, Remolke ofereix
“rock amb arrels i revindicatiu”.
Aquest portal especialitzat els
situa musicalment propers a
grups com Extremoduro, Marea
o Sínkope. Alhora, destaquen
que al repertori del seu darrer
disc s’hi pot trobar “de tot”: punk
rock, hard rock, cançó d’autor i
rampells funky. Els creadors de
tot plegat són els músics Ikna
(veu), Rai (bateria), Charly (baix),
Suki (guitarra), Uri (veu) i Henry
(guitarra) i The Mechanic (road
manager).

IGNA G. MOLNAR

Domènec Cano
Facebook i Youtube:
RemolkeRock
Instagram: @remolke.rock /
remolke.bandcamp.com /
Spotify: Remolke
Com definiu la vostra música?
La nostra música no és més que
el rock aspre i sincer que fem uns
xavals sense gaire idea des d’un
garatge.
Què trobarà el públic al vostre
concert?
Sinceritat, actitud i amplificadors
al màxim. Després de
quasi dos anys sense tocar en
directe podem prometre que no
deixarem caps sense tallar.
Com us ha afectat la pandèmia
com a grup musical?
Ens ha fet començar de nou.
Com a la gran majoria de gent,
aquesta pandèmia ens ha trencat
els plans, les il·lusions, el present

i el futur. Per sort, i a diferència
de molta gent que ho ha passat
malament de veritat, ens ha
respectat en salut. Per això només
ens queda tornar a fer música i
gaudir del que fem, pels que no
han tingut aquesta oportunitat
i pels que gaudeixen amb
nosaltres d’aquest camí.
Què es pot fer en l’àmbit local
per donar una empenta al
jovent que vol fer música?
El Masnou és una
font increïble de talent artístic
en moltíssimes disciplines
(música, pintura, tatuatge,
disseny, artesania...). És molt
important que el poble i
l'Ajuntament confiïn en
aquest talent, hi inverteixin
i el promocionin amb espais
de treball, de trobada, diners,
formació i, sobretot, amb
visibilitat. Si de veritat es
treballa en aquesta direcció,

E ls directes del grup vessen
energia. MARC IBÁÑEZ
cada cop seran més els joves
que vulguin expressar-se
i fer coses. Si quatre joves
de 16 anys decideixen fer
un grup de música, han de
tenir un espai on anar a
destrossar-se les orelles, unes
guitarres per equivocar-se
i aprendre fins que d'allà
pugui sortir alguna cosa i,
sobretot, han de tenir algú
que els pugui ajudar una
mica en el camí. Sense
aquests espais i aquestes
oportunitats és pràcticament
impossible, a causa de la
precarietat actual del jovent,
que puguin sortir nous
moviments d’expressió juvenil.
Algun projecte o fita de futur
que us faci molta il·lusió?
Ara mateix estem treballant
amb gent del poble que
admirem molt per treure coses
noves i molt potents els mesos
vinents. Tot i això, el que ens
fa més il·lusió ara mateix no
és més que tornar a gaudir de
l’adrenalina d’un concert amb
la nostra gent, de tornar a fer el
que més ens agrada.
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DIUMENGE 27
Animació musical per a nenes i nens
amb els SuperHerois
Pop per Xics oferirà un espectacle musical i teatral per a tota la família
divertida. De fet, els SuperHerois convidaran
els nens i nenes a acompanyar-los en
una aventura didàctica, a la recerca d’uns
superpoders morals. Es tracta d’un espectacle
per a tots els públics i per a totes les edats.
Els músics de la banda, de gran qualitat, faran
sonar himnes pop que no passen de moda,
cançons actuals i temes propis, incloent-hi

els del nou disc del grup. L’han produït sota
la direcció de David Rosell, que ha gravat
amb formacions com Txarango i els Catarres.
Els SuperHerois són cinc músics d’alt nivell,
un titellaire i altres personatges. Pujaran a
l’escenari David Costa (veu principal), Albert
Oliva (guitarra), Vicenç Musté (baix), Xavi
Centelles (teclat), Àngel Abad (bateria) i Super
Popi (superheroi atípic).

E

l diumenge 27 de juny arriba La Saladeta,
la festa per als nens i nenes del Masnou,
amb el concert musical i teatral dels
SuperHerois, de la companyia Pop per Xics.
Per assistir-hi, cal reservar entrada al portal
www.quedat.cat. L’espectacle tindrà lloc a les
19 h al camp municipal de futbol d’Ocata, amb
aforament limitat. Aquestes són algunes de
les mesures preventives davant la COVID-19.
Es poden llegir més detalls sobre les normes
que regeixen els concerts de Festa Major a la
pàgina 25 d’aquesta revista.
> Energia, il·lusió i diversió
Els nens i nenes que hi assisteixin gaudiran
del nou espectacle musical i teatral dels
SuperHerois. A més d’aportar bona música i
alegria, el concert ensenyarà valors i actituds
positives als infants d’una forma educativa i

Cinc músics d'alt nivell faran gaudir els nens i les nenes amb un espectacle musical i teatral. CEDIDA
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PROGRAMA
Del 25 al 29 de juny
Lloc: Plaça de la Igualtat
Fotoreclam per la diversitat
Fes-te una foto al fotoreclam
per visibilitzar el teu compromís
amb la diversitat i la llibertat.
#ElMasnoudivers. Activitat
adreçada a tots els públics.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Del 25 de juny al 4 de juliol
Escuracassoles
L’Escuracassoles és un recorregut
enogastronòmic per trenta
establiments del municipi que
us permetrà gaudir d’una oferta
gastronòmica singular, maridada
amb vins de la DO Alella o vermut
Cisa i dissenyada exclusivament
per a l’ocasió.
Tota la informació es pot
consultar a les pàgines 15-18
d’aquest butlletí i al web de
l’esdeveniment
(www.escuracassoles.cat).
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Del 25 al 27 de juny
Regata d'optimist - Trofeu
Sanahuja
Per a més informació:
Club Nàutic el Masnou.

Divendres 25 de juny
22 h
Lloc: Camp de futbol municipal
d’Ocata
Pregó de Festa Major:
terra, mar i foc
Direcció artística: Bibiana Morales i
Víctor Sancho, amb cloenda a càrrec
de la Colla de Diables (al carrer de
l'Abat Escarré), seguida del concert
de la Fundación Tony Manero.
Entrades gratuïtes a:
https://quedat.cat/
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou

Dissabte 26 de juny
11 h
Lloc: A la placeta de Ca n’Humet
“Terra i foc” per Festa Major
Seguint el fil conductor de la
Festa Major, es farà explotar

confeti (foc) i es crearan paisatges
amb la sal de colors (terra).
Activitat adreçada a infants.
Cal inscripció prèvia a:
https://forms.gle/
owPrikdGSdCtV7bQ9
Ho organitza: Fem Fira
17.30 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Teatre: Yerma, a càrrec
de Xabyer Cámara
Yerma, de Federico García
Lorca, és una de les tres parts
de la trilogia lorquiana que
desenvolupa una tragèdia en
l’ambient rural de l’Andalusia de
1932. El director Xabyer Cámara
presenta un espectacle basat
en els textos del poeta. A partir
de l’expressivitat, de la dansa,
del gest i de la interpretació, sis
actors encarnen el sentiment i la
ràbia que posseeix el personatge
femení de Yerma. Activitat
adreçada a tots els públics.
Entrades gratuïtes a:
https://quedat.cat/
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
18 h
Lloc: Parc del Llac
Trobada de gegants
Ballada de gegants amb les colles
convidades d’Alella i Teià. Activitat
adreçada a tots els públics.
Entrades gratuïtes a:
https://quedat.cat/
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou i Colla de Geganters del
Masnou
20 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Concert de Festa Major
de la Coral Xabec
Concert de cançons bàsicament
festives. Clourà amb l’himne de la
Coral Xabec dedicat a la vila del
Masnou. Director: Jordi Lalanza.
Piano: Bàrbara Llacay. Violí: Enric
Badal. Activitat adreçada a tots els
públics.
Entrades gratuïtes a:
https://quedat.cat/
Ho organitza: Coral Xabec
22 h

Lloc: Camp de futbol municipal
d’Ocata
Concert Jove La Salada
Reland, Dirty Fools i Remolke
Abans de l’inci dels concerts, hi
actuarà la Colla de Diables (al
carrer de l'Abat Escarré).
Entrades gratuïtes a:
https://quedat.cat/
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

Diumenge 27 de juny
De 9 a 16.30 h
Lloc: platja d’Ocata
Torneig Vòlei Platja Donasport
2021
Torneig organitzat per l’associació
esportiva LGTBI+ Panteres Grogues,
amb motiu de la competició
Donasport (torneig multiesportiu
organitzat un cop a l’any amb
l’objectiu de promocionar l’esport
en el públic femení).
Més informació:
volei.platja@panteresgrogues.org
Ho organitza: Panteres Grogues
10 h
Lloc: Plaça de Ramón y Cajal
46è Concurs de Paelles Masnou
Alt 2021
Aquest any, per restriccions a
causa de la COVID-19, l’aforament
serà de deu paelles i amb
limitació de persones als grups
participants.
Cal inscripció prèvia a: 669 69 54
23 o bé al local social de les pistes
de Pau Casals, dilluns o dimarts de
17 a 20 h.
Ho organitza: Associació de
Veïns i Veïnes del Masnou Alt
10.30 h
Lloc: Jardins de Can Malet
III Concurs Ple de Peluts
Concurs per a les mascotes i
desfilada dels peluts en adopció
del refugi, amb la intenció de
fomentar l’adopció i la tinença
responsable dels animals. Tots els
participants rebran un obsequi
i hi haurà primer, segon i tercer
premi per als que obtinguin la
puntuació més alta del jurat.
Activitat adreçada a famílies.
Informació i inscripcions:
610 014 133 /
femfiraelmasnou@gmail.com
Donatiu: 3 euros, destinats
íntegrament a G & G Rescat
Ho organitzen: Fem Fira i G & G
Rescat

11 h
Lloc: Plaça Nova de les Dones
del Tèxtil
Fira Comercial de Festa Major
Enguany se celebra la Fira
Comercial de Festa Major,
que reunirà 35 establiments
comercials i artesans locals.
La Fira acollirà, també per
primera vegada al Masnou, els
Premis Vinari al millor Vermut
de Catalunya. Consulteu les
actuacions que amenitzaran
la festa a la pàgina 12 d’aquest
butlletí.
Cal inscripció prèvia per als
concerts i la desfilada a:
https://quedat.cat/
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou
12 h
Lloc: Centre Enoturístic i
Arqueològic de Vallmora
Tasta el Masnou, degustació de
productes locals
Us convidem a degustar productes
elaborats al Masnou, maridats
amb vi de la DO Alella. En
aquesta edició es farà un tast de
masnovines i gelat de vermut Cisa.
Elisabet Vidal, sommelier oficial
de la Ruta del Vi DO Alella,
conduirà l’activitat perquè
pugueu gaudir d’aquesta
experiència.
Preu: 10 €. Venda d’entrades:
https://quedat.cat
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
18 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Mostra de ball de bastons
La colla bastonera del Masnou
Ple de Cops farà una exhibició
de balls de cultura popular
tradicional a través del ball de
bastons acompanyada d’altres
colles convidades a través de la
Coordinadora Nacional de Balls
de Bastons de Catalunya.
Entrades gratuïtes a:
https://quedat.cat/
Ho organitza: Colla bastonera
del Masnou Ple de Cops
18 h
Lloc: Parc del Llac
Vine a ballar amb nosaltres!
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S’ensenyarà un ball de música
country per poder ballar entre
totes les persones assistents.
Activitat adreçada a tothom qui
tingui ganes de ballar.
Entrades gratuïtes a:
https://quedat.cat/
Ho organitza: Country Ocata
19 h
Lloc: Plaça d’Ocata
Sardanes de Festa Major
amb la Cobla Jovenívola
de Sabadell
Ballada de sardanes amb la
Cobla Jovenívola de Sabadell.
S’aplicaran les mesures sanitàries
que marqui la normativa.
Cal inscripció prèvia per ballar a:
646 077 740 (WhatsApp)
carmepru@josoc.cat, o bé al grup
de Facebook de l’Agrupació
Sardanista del Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou, amb la col·laboració
de l’Agrupació Sardanista del
Masnou
19 h
Lloc: Camp de futbol municipal
d’Ocata
La Saladeta: concert
de Pop per Xics
Entrades gratuïtes a:
https://quedat.cat/
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou
20.30 h
Lloc: Parc del Llac
Swing de Festa Major km 0
Classe oberta de solojazz (swing
individual) de la mà de Rosa
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Naudí i amb el suport musical
en directe de Sweet Little Swing
amb l’Alba i l’Esteve, tot gaudint
de l’entorn de primers de segle XX
del parc del Llac.
Activitat adreçada a tothom qui
vulgui passar una bona estona,
sigui suant la samarreta ballant
swing o gaudint de la música i
veient l’activitat. Es recomana
que cadascú porti la seva ampolla
d’aigua.
Inscripcions per participar a la
ballada: pledeswing@gmail.com
Entrades gratuïtes a:
https://quedat.cat/
Ho organitza: Ple de Swing

Dilluns 28 de juny
18 h
Lloc: 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 peix 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 les nostres costes més a
prop de casa.
Entrades gratuïtes a:
https://quedat.cat/
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
19 h
Lloc: A la plaça de la Igualtat
(davant de l’edifici de Roger
de Flor, 23)

Inauguració de la plaça de la
Igualtat
Descoberta de la placa, lectura
del manifest i proposta teatral
a càrrec del Grup d’Aficionats al
Teatre (GAT)
Entrades gratuïtes a:
https://quedat.cat/
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
21 h
Lloc: Parc del Llac
Cantada d’havaneres amb
el grup masnoví Borinquen
Entrades gratuïtes a:
https://quedat.cat/
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
23 h
Lloc: sense definir
Focs d’artifici
A càrrec de Pirotècnia del
Mediterráneo. Direcció artística:
Manuel Osuna.
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
23.30 h
Lloc: Camp de futbol municipal
d’Ocata
Concert: La Loca Histeria
Entrades gratuïtes a:
https://quedat.cat/
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou

Dimarts 29 de juny
11 h
Lloc: Església de Sant Pere
Missa solemne concelebrada

Ho organitza: Comunitat
parroquial del Masnou
18.30 h
Lloc: Camp de futbol municipal
d’Ocata
Concert: Orquestra Maravella
Entrades gratuïtes a:
https://quedat.cat/ o als casals de
la gent gran
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
L’Ajuntament habilitarà un
servei d’autobús llançadora per
facilitar el desplaçament de les
persones que hi vulguin assistir,
especialment de la gent gran.
Consulteu la pàgina 23 d’aquest
butlletí.
20.30 h
Lloc: Camp de futbol municipal
d’Ocata
Concert: Orquestra Maravella
Entrades gratuïtes a:
https://quedat.cat/ o als casals de
la gent gran
Ho organitza: Ajuntament del
Masnou
L’Ajuntament habilitarà un
servei d’autobús llançadora per
facilitar el desplaçament de les
persones que hi vulguin assistir,
especialment de la gent gran.
Consulteu la pàgina 23 d’aquest
butlletí.

Dissabte 3 de juliol
10 h
Lloc: Can Malet
Torneig infantil d’escacs
Ho organitza: Club d’Escacs el
Masnou

PROGRAMA
11 h
Lloc: Placeta de Ca n’Humet
Camins d’Aigua
Activitat lúdica de joc lliure,
on l’aigua serà la protagonista:
estructures per crear circuits
d’aigua, punteria, dibuixar amb
aigua... Tot preparat per jugar i fer
passar la calor. Activitat adreçada
a famílies amb infants a partir de
2 anys.
Cal inscripció prèvia:
https://lleureka.org/activitats
Més informació:
lleureka@gmail.com i 623 012 906
Ho organitza: Lleureka
16.30 h
Lloc: Jardins de Can Malet
Concurs de pintura ràpida
Òmnium organitza per segona
vegada al Masnou un concurs
de pintura ràpida per la
Festa Major.
Es pintaran tres llocs emblemàtics
de la nostra població que es
donaran a conèixer en el moment
de registrar-se i iniciar l’activitat.
Hi haurà dues categories: de 8 a
12 anys, i de 13 en endavant.
Els tres primers classificats de
cada categoria obtindran un
premi i un diploma.
Cal inscripció prèvia: per a
inscripcions i bases del concurs,
accediu a aquest enllaç
https://ja.cat/m6BHg
Ho organitzen: Òmnium Alella,
el Masnou i Teià

Diumenge 4 de juliol
9.15 h
Lloc: port esportiu

27a Travessa al Port del Masnou
Per a més informació
i inscripcions:
www.nauticmasnou.com
Ho organitza: Club Natació
El Masnou
10 h
Lloc: Can Malet
Torneig ràpides d’escacs
Ho organitza: Club d’Escacs
el Masnou
10 h
Lloc: La Teatral (carrer dels Mestres
Villà, 73)

fills i es treballa la descoberta del
cos i la veu. Amb danses, cançons,
jocs de falda i instruments
musicals us familiaritzareu amb el
gran llenguatge de la música.
El taller té una durada de 45
minuts i hi pot participar un adult
per família.
Cal inscripció prèvia: 661 097
067 (telèfon) i cantsdebambu@
gmail.com (adreça electrònica).
Pregunteu per Paula Moya.
Ho organitza: La Teatral

11 h
Lloc: La Teatral (carrer dels Mestres
Villà, 73)
Música en família (per a infants
de 3 a 5 anys)
Un taller per gaudir de la música
en família, en què es potencia la
comunicació entre pares, mares i

Cal inscripció prèvia: Contacteu
amb l’entitat
Ho organitzen: Òmnium Alella,
el Masnou i Teià
EXPOSICIÓ PÚBLICA
Aprovació inicial de
l’expedient número 12/2021
de Modificació per crèdit
extraordinari finançat amb
baixa.
De l'1 al 18 de juny del 2021.

18 h
Lloc: Jardins de Can Malet

Música en família (per a infants
de 0 a 3 anys)
Un taller per gaudir de la música
en família, en què es potencia la
comunicació entre pares, mares i
fills i es treballa la descoberta del
cos i la veu. Amb danses, cançons,
jocs de falda i instruments
musicals us familiaritzareu amb el
gran llenguatge de la música.
El taller té una durada de 45
minuts i hi pot participar un adult
per família.
Cal inscripció prèvia: 661 097
067 (telèfon) o cantsdebambu@
gmail.com (adreça electrònica).
Pregunteu per Paula Moya.
Ho organitza: La Teatral

Exposició i lliurament de premis
del concurs de pintura ràpida

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU
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DILLUNS 28
El dia dels focs
Abans de l’espectacle pirotècnic, un reguitzell de propostes animaran la jornada

E

l dilluns 28 anirà força
carregat. Podreu assistir
a 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: la
subhasta cantada de peix. Els
pescadors que venen diàriament
el que pesquen cada matí a la
llotja de Montgat es traslladaran
a la vila perquè els masnovins
i masnovines puguin comprar
el millor peix de la costa del
Maresme més prop a casa.

Coincidint amb la celebració del
Dia Internacional de l’Orgull, el
dia 28 també s’inaugurarà la plaça
de la Igualtat (al davant de l’edifici
de Roger de Flor, 23). L’acte serà
la cloenda d’una programació
al llarg del mes de juny que té
per objectiu donar visibilitat a
la diversitat sexual i de gènere
(vegeu-ne més informació a la
pàgina 27 d’aquest butlletí).
La nit del 28 hi ha programades
les havaneres de la formació
masnovina Borinquen al parc
del Llac abans que el cel del
Masnou es torni a il·luminar
amb l’espectacle pirotècnic
per excel·lència, el castell de
focs, a càrrec de la Pirotècnia
Mediterráneo. Enguany, la
totalitat de l’espectacle pirotècnic
s’elevarà a gran alçària i la
tirada es farà des d'un punt que
permetrà que es visualitzi des de

La plaça d'Ocata acollirà la subhasta cantada de peix. RAMON BOADELLA
pràcticament tot el municipi. No
es llançaran des de la platja.
Tancarà la nit el concert de la
revetlla de Sant Pere amb La
Loca Histeria, al camp de futbol
FOCS

A les 23 h, els focs d’artifici
il·luminaran el cel del Masnou
des d’un punt que permetrà
que es visualitzin des de
pràcticament tot el municipi

A la nit, al camp de futbol municipal d'Ocata hi actuarà La Loca Histeria. CEDIDA
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municipal d’Ocata. Esbojarrats
i entranyables a parts iguals,
oferiran un espectacle sense
interrupció de música servida
des de la teatralització dels
personatges que conformen el
grup, amb molt de dinamisme,
humor i un toc de surrealisme,
un espectacle ja adaptat a
aquesta nova realitat. El seu
repertori infal·lible dels clàssics
universals de tots els estils i totes
les èpoques musicals enganxa
un públic de totes les edats, que
es farà còmplice del xou des del
primer tema.

També podreu escoltar les havaneres de la formació masnovina Borinquen. CEDIDA

DIMARTS 29
El dia del patró, l’últim de la Festa Major
Tarda i nit a ritme de la Maravella
> Servei d’autobús
llançadora per a les
persones assistents al
concert de la Maravella

L’Orquestra Maravella és un clàssic a la cita anual de la Festa Major del Masnou. CEDIDA

L

a missa solemne
concelebrada és l’acte més
tradicional de la celebració
en honor al patró del Masnou,
Sant Pere, i coincidirà amb l’últim

dia de la Festa Major, el 29. 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, també al camp de
futbol municipal d’Ocata.
L’Orquestra és formada per 17
components a l’escenari: 13
músics, 2 veus femenines i 2 veus
masculines. El concert espectacle
oferirà actuacions de música
lírica, instrumental, populars
catalanes i solistes de l’orquestra.
Podreu gaudir d’un espectacle
musical d’una gran orquestra en
rigorós directe que oferirà des
de fragments de música clàssica
fins a tributs a grups de la música
més actual, tot en un mateix
concert.

L’Ajuntament habilitarà un
servei d’autobús llançadora
per facilitar el desplaçament
de les persones que hi vulguin
assistir, especialment de la
gent gran. Entre les 17 i les
22 h, els busos aniran fent
voltes i recolliran i deixaran
les persones assistents
als concerts a les parades
següents:
• A l’N-II, davant l’estació
d’Ocata (direcció Barcelona).
• A l’N-II, davant l’estació del
Masnou (direcció Barcelona).
• A l’avinguda de Joan XXIII,
davant del Cementiri.

L 'autobús vol facilitar el desplaçament de les persones que vulguin
assistir al concert, especialment
de la gent gran. SHUTTERSTOCK
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CONCERTS

Concerts de Festa Major
Cal reservar entrada per assistir-hi i tots tindran lloc al camp municipal
de futbol d’Ocata

E

ls concerts de Festa Major
s’organitzen complint les
restriccions i les mesures
establertes pel Procicat (Pla
territorial de protecció civil de
Catalunya). Les disposicions són
canviants, en funció de l’evolució
de les dades de la pandèmia.
En qualsevol cas, les indicacions
que es poden llegir en aquesta
pàgina es corresponen amb
les mesures i restriccions
vigents en el moment de tancar
aquesta edició d’El Masnou Viu.
L’organització dels concerts les

adaptarà, si és necessari, en funció
de l’evolució de la pandèmia i de
les restriccions. Es recomana a
la ciutadania que estigui atenta

al web municipal i als perfils de
les xarxes de l’Ajuntament per si
s’anuncien novetats rellevants.
> Informació pràctica

PROCICAT

Les mesures es corresponen
amb la normativa vigent
en tancar aquesta revista;
s'adaptaran si hi ha noves
disposicions de les autoritats
sanitàries

• Tots els concerts de Festa Major
tindran lloc al camp municipal
de futbol d’Ocata. És un espai a
l’aire lliure i, per tant, més segur
davant el risc de contagi de
COVID-19.
• L’aforament màxim permès és de
600 persones.
• Cal reservar entrada al portal
www.quedat.cat.

• Tothom ha de romandre
assegut a la seva localitat, amb
la mascareta posada en tot
moment, mantenint la distància
física amb altres persones i
extremant la higiene de mans.
• Està prohibit fumar en tot
moment i a tot el recinte.
• Està prohibit menjar i beure a dins
del recinte. No hi haurà servei de bar.
• Hi haurà personal de vigilància
que s’encarregarà del control
d’accés i de garantir que es
compleixen totes les mesures
de seguretat davant el risc de
contagi de COVID-19.

EL MASNOU VIU JUNY 2021
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Les entitats, clau en la festa
El teixit associatiu del Masnou s’implica molt activament en l’organització
de les activitats

L

es entitats són un dels
pilars de la vida cultural
del municipi i el seu paper
en la tasca de dinamització de
la participació ciutadana és
indiscutible, especialment quan
arriba la Festa Major. A les pàgines
del programa (de la 19 a la 21
d’aquest butlletí) hi trobareu el
reguitzell d’actes que han preparat
per a aquests dies. Us en fem un
resum a continuació.
Entre el 25 i el 27 de juny el
Club Nàutic celebrarà la Regata
d'optimist - Trofeu Sanahuja.
El 26 de juny, al matí, Fem Fira
organitzarà una activitat infantil
seguint el fil conductor de la Festa
Major.
A la tarda, la Colla de Geganters
del Masnou traurà a ballar el Pere
i l’Eulàlia, els gegants del Masnou,
que dansaran amb les colles
convidades d’Alella i Teià. Al vespre
i a l’aire lliure, la Coral Xabec oferirà
un recital de de cançons festives.
Durant la mateixa tarda i
nit, el Festival de Creació
Contemporània BRAMA proposa
tallers, espectacles i un sopar. Tot
plegat, entre les 5 de la tarda i
passades les 11 de la nit.
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L’esport encetarà el dia 27:
l’associació esportiva LGTBI+
Panteres Grogues organitza un
torneig de vòlei platja. També
serà el dia del concurs de paelles,
organitzat per l’Associació de
Veïns i Veïnes del Masnou Alt, i
el concurs de mascotes Ple de
Peluts, ideat per les entitats Fem
Fira i G & G Rescat. A la tarda, la
colla bastonera del Masnou Ple de
Cops farà una exhibició de balls
de cultura popular tradicional
a través del ball de bastons i
l’entitat Country Ocata convida a
tothom qui ho vulgui a endinsarse en aquest ball i provar-lo. Les
sardanes també seran presents
a la Festa Major amb la Cobla
Jovenívola de Sabadell, una
activitat que compta amb la
col·laboració de l’Agrupació
Sardanista del Masnou. Us agrada
el swing? Doncs l’entitat Ple de

celebraran durant la Festa Major.
Podeu consultar-los a
www.elmasnou.cat.

 i haurà diferents mostres de ball, com
H
la de Country Ocata. RAMON BOADELLA

L a colla bastonera Ple de Cops farà una
exhibició. RAMON BOADELLA
Swing muntarà una classe oberta
de solojazz (swing individual).

Els gegants dansaran al parc del Llac.
RAMON BOADELLA

També, en diversos dies de la
festa, el foc de la Colla de Diables
també hi serà present. A més,
alguns actes del Festival de
Creació Contemporània BRAMA,
organitzat pel Centre de Creació
Blanc de Guix i l’Ajuntament, se

Al juliol, el dia 3, tindrà lloc
el torneig infantil d’escacs
organitzat pel Club d’Escacs el
Masnou i, també, una activitat
infantil lúdica de joc lliure en què
l’aigua serà la protagonista, a
càrrec de Lleureka. Si us agrada
pintar, Òmnium Alella, el Masnou
i Teià organitza un concurs de
pintura ràpida. El dia 4, el port
esportiu s’omplirà de nedadors
i nedadores per participar en la
27a Travessa al Port del Masnou
del Club Natació El Masnou.
També, el Club d’Escacs el
Masnou ha programat el Torneig
de Partides Ràpides d’Escacs
i l’associació La Teatral ha
programat dos tallers per gaudir
de la música en família.

No oblideu que:

Totes o moltes de les activitats
requereixen inscripció prèvia
per assistir-hi i participar-hi.
Per a més detalls, consulteu les
pàgines del programa (de la 19
a la 21 d’aquest butlletí).

IGUALTAT

El Masnou tindrà una plaça de la Igualtat
La inauguració, el 28 de juny, s’emmarca dins un programa d’activitats que giren
al voltant de la diversitat sexual i de gènere

E

l 28 de juny el Masnou
estrenarà una plaça
anomenada de la Igualtat.
S’ubicarà al davant de l’edifici de
Roger de Flor, 23, i coincidirà amb
la celebració del Dia Internacional
de l’Orgull i la cloenda d’una
programació que té lloc al llarg
del mes de juny amb l’objectiu
de donar visibilitat a la diversitat
sexual i de gènere.

si aneu a la Biblioteca Joan
Coromines podreu gaudir de la
mostra d’aquarel·les creades per
Lorenzo Nogales González. El
dimecres 23 de juny a la tarda, a
la segona planta de Can Malet,
la projecció del documental
Parlem en clau trans precedirà una
xerrada amb les entitats Alliberarte, Entenem SCG i Som Masnou.
Ja encetat el mes de juliol, el
dia 3 a la tarda, a l’Espai Escènic
Iago Pericot tindrà lloc la segona
edició dels Premis Som Masnou a
la Igualtat.

Sota el lema #ElMasnouDivers,
la programació engegada per
l’Ajuntament, en col·laboració
amb l’entitat Som Masnou i la
Coordinadora de Gènere de
les Associacions de Famílies
d’Alumnes (AFAs) del municipi,
inclou tallers, xerrades,
visionaments, teatre i d’altres
propostes. La cloenda, el dia 28,
inclourà, a més del descobriment
de la placa i la lectura del manifest
durant la inauguració de la plaça,
una proposta teatral a càrrec del
Grup d’Aficionats al Teatre (GAT).
I del 25 al 29 de juny, aquesta
plaça acollirà un fotoreclam per
la diversitat protagonitzat per
Novina (l’èsser màgic de la Festa
Major), perquè els masnovins i
masnovines es puguin fer una
foto i visibilitzar el compromís
amb la diversitat i la llibertat.
La plaça de la Igualtat s’ubicarà al davant de l’edifici de Roger de Flor, 23. AJUNTAMENT
La programació combina
activitats telemàtiques amb
d’altres de presencials que
requereixen inscripció prèvia.
En el moment de tancar aquesta
edició en quedaven pendents de
realitzar algunes durant els dies
de la Festa Major i, també, els
dies previs i posteriors. En aquest
sentit, el 22 de juny, al cinema
La Calàndria s’hi projectarà i
s’hi presentarà el documental
Enfemme, i el dissabte 26 a la
tarda, els jardins de Can Malet

acolliran la representació teatral
Yerma, a càrrec de Xabyer Cámara.

 ovina serà protagonista del fons del
N
fotoreclam per la diversitat. CEDIDA

Aquesta iniciativa de l’Ajuntament
compta amb la col·laboració de
l’entitat masnovina Som Masnou i
la Coordinadora de Gènere de les
AFAs. Som Masnou ha organitzat
activitats complementàries a
la programació, com els Premis
Som Masnou, la projecció d’un
documental i una exposició de
pintura. Així, fins al 30 de juny,

Garantir la igualtat per raó de
gènere o d’orientació sexual,
posar fi a totes les formes de
violència contra les dones, tant
en l’àmbit públic com en el privat,
i combatre qualsevol forma de
discriminació i d’agressió per raó
de gènere o d’orientació sexual
són alguns dels grans objectius
del Pla d’actuació municipal 20192023. Amb aquestes propostes,
l’Ajuntament vol fer un pas més
i no només promoure activitats
per la igualtat de gènere entre
la ciutadania els dies clau per
commemorar dates significatives,
sinó poder generar activitats
de sensibilització i visibilització
al llarg de l’any i per a diversos
tipus de públic que contribueixin
a la construcció d’un municipi
més participatiu, obert, inclusiu
i transparent, que avanci cap a
una igualtat home-dona real i
efectiva i basada en principis,
valors, cultura i diferents maneres
de fer.

Més informació:

Tel. 93 557 18 71
igualtat@elmasnou.cat
Inscripcions a les activitats a
www.elmasnou.cat
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