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Benvinguts i benvingudes a la Festa Major. Hem finalitzat el mandat municipal 2015-2019
amb canvis importants en el paisatge urbà de la nostra vila que n’han millorat la qualitat:
espais prioritaris per a vianants, el parc de Vallmora, la plaça Nova de les Dones del Tèxtil, el
nou pavelló... També amb la planificació de nous habitatges de protecció oficial o ajudant
a generar nous llocs de treball. S’acaba un mandat i n’iniciem un altre amb nous reptes encaminats a continuar transformant i millorant el nostre municipi, però molt especialment
pensant en els veïns i veïnes del Masnou, per millorar el benestar al poble i aconseguir un
Masnou ple de vida. I res millor que començar celebrant de nou la nostra Festa Major. Una
Festa Major que marca l’inici de l’intens cicle festiu del mes de juliol, amb el Fascurt i el Ple
de Riure.
La Festa Major d’enguany ens arriba carregada d’activitats i actuacions que ompliran els
nostres carrers. Tornen els elements que caracteritzen la nostra festa d’aquests darrers
anys: la terra, el mar i el foc..., i hi haurà alguna novetat. Un programa en què també les
entitats de la vila participen de manera directa omplint la festa. Un programa pensat per a
infants, joves i grans.
Aquest any celebrem els vuitanta anys de la Colla Gegantera, comptem de nou amb la
col·laboració de la Federació del Comerç del Masnou, i també disposarem del punt lila de
prevenció de violències sexistes durant aquests dies de Festa Major. I, a més, present com
cada any, el carrer de Sant Rafael continuarà sent un dels epicentres de la nostra festa.
Espero que gaudiu de la Festa Major i que omplim de nou espais i carrers de manera cívica
i festiva. Bona Festa Major 2019!

No oblideu recollir les banderoles de Festa Major!
Les banderoles de la
Festa Major es podran
aconseguir a partir del 21
de juny als punts següents:
Casa de Cultura (Oficina
de Turisme), Biblioteca
Joan Coromines, i oficines
municipals de Roger de
Flor, 23, i Tomàs Vives, 4.
El 27 i el 28 de juny també
les podreu trobar durant
els actes de Festa Major
al Punt d’Informació
Municipal (PIMM), instal·lat
a la platja d’Ocata. Fins a
exhaurir-ne les existències.
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Mercè Baños ha dissenyat el cartell de la Festa Major d'enguany.
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REVETLLES DE SANT JOAN

Sant Joan enceta l’estiu al Masnou
La celebració escalfarà els motors per la Festa Major

A les 20.30 h

Jardins de Can Malet
Arribada de la Flama
del Canigó
A continuació

Cercavila fins a les revetlles
de les pistes de Pau Casals
(el Masnou Alt) i de l’esplanada
de l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil.
Les dues fogueres que cremaran la nit de Sant Joan s’encendran amb la Flama del Canigó. RAMON BOADELLA

C

inc nits separen la revetlla
de Sant Joan de l’inici de
la Festa Major del Masnou
2019, que serà del 27 al 30 de
juny. Ambdues celebracions
donaran la benvinguda a l’estiu
i també seran el tret de sortida a
les incomptables propostes que
ompliran d’activitats el municipi,
la majoria a l’incomparable
escenari de la platja. Abans que
les fogueres il·luminin la nit més

Després

FOGUERES

A la pàgina 57 d’aquest
programa hi trobareu
les mesures de protecció
per a les fogueres amb
consells per als veïns
i veïnes

curta de l’any, el 23 de juny a la
tarda els jardins de Can Malet
acolliran l’arribada de la Flama
del Canigó, de la mà de diversos
atletes voluntaris. Des d’allà, una
cercavila conduirà fins a dues
de les revetlles que tindran lloc
al municipi: la que se celebrarà
a les pistes de Pau Casals i la de
l’esplanada de l’antiga caserna de
la Guàrdia Civil, on s’encendran
les fogueres amb la Flama.

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

Les revetlles animaran la nit més curta de l’any en diferents punts del municipi. RAMON BOADELLA
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PREGÓ

La unió de les nimfes provocarà nous
esdeveniments màgics

El pregó de la Festa Major continua fent créixer la llegenda dels elements essencials

L

a terra, el mar i el foc són
els elements naturals que
defineixen el tarannà i els
costums de la població del Masnou.
Així ho estableix la llegenda que
la Comissió de Festes va triar com
a fil argumental per a la Festa
Major el 2015 i que, des de llavors,
ha servit com a punt de partida
per als pregons dramatitzats,
amb escenografia i direcció de
Bibiana Morales i Víctor Sancho.
Als espectacles que s’han dut a
terme els darrers quatre anys, cada
un dels elements essencials s’ha
materialitzat en la imatge d’una
nimfa. El 2016 es va coronar la de
l’aigua; el 2017, la de la terra, i el
2018, la del foc.

Enguany, amb la proximitat del
solstici d’estiu, les nimfes es
tornen a reunir, i Morales i Sancho
són de nou els responsables de
l’espectacle que donarà forma als
prodigis d’aquesta trobada. Qui
en vulgui presenciar els resultats

haurà d’assistir a l’espectacle, que
es durà a terme a l’escenari de la
platja d’Ocata la nit del 27 de juny.
Tot i que el que hi pot succeir és
encara un misteri, sí que es pot
preveure que les tres nimfes, amb
el poder conferit de les seves
coronacions, faran aparèixer un
nou element màgic que enriquirà
la Festa Major i la vida social del
municipi.

per protagonitzar un fenomen
prodigiós recorreran els carrers
per animar a la participació.
També previ al pregó, tindrà lloc
un sopar de germanor a la mateixa
platja.

Abans de l’actuació de les tres
nimfes al pregó, el mateix dijous 27
de juny, a les 22 h, des de la plaça
Nova de les Dones del Tèxtil sortirà
la cercavila dels tres elements. Els
seguicis que acompanyen les tres
nimfes en la seva arribada a la vila

D’altres activitats d’aquesta
primera jornada seran: la
inauguració del carrer engalanat
de Sant Rafael i les actuacions
dels Marxosos d’Ocata, al Casal
d’Avis d’Ocata, i del Cor Scandicus,
als jardins de Can Malet.

profunda de la qual brollava
aigua calenta. Cap a l’interior
d’aquesta esquerda s’hi trobava el
magma incandescent procedent
de l’interior de la terra. D’aquí
provenia la tercera gerra, plena de
brases i foc.

Però el temps és fugisser i passa
de pressa; per això, abans que
la lluna desaparegués del cel,
es tornaven a reunir davant
la pedra màgica i, enmig de
cants, beuratges i encanteris,
cadascuna de les delicades
nimfes es transformava,
novament, en l’element que
li havia donat vida: aigua,
terra o foc. I no se sap com,
aquella pedra negra i brillant es
transformava en una llosa de
granit i es mantenia així tot l’any
fins a arribar a les mateixes dates
per tornar-se a repetir la història.
Diuen que les persones que
participaven en aquesta festa
envellien a poc a poc, i tant és
així que moltes vivien prop de
cent anys.

A més, la Casa de Cultura acollirà,
durant la Festa Major, una exposició
sobre la llegenda de les nimfes i el
pregó.

LA LLEGENDA DE LES TRES NIMFES
Per Joan Bertran

Això era i no era una història,
llegenda o conte que
m’explicava la meva àvia, com
tantes altres àvies l’havien
explicada als seus nets i
netes al llarg dels anys, i que
començava així:
Temps era temps, en època dels
primers pobladors d’aquestes
contrades, cada any per les
mateixes dates i sempre al
voltant d’una gran pedra negra
que hi havia on actualment
es troba Cal Ros de les Cabres,
es produïen uns fets màgics.
Les nits de finals de primavera,
quan la lluna feia el ple i la seva
llum es reflectia sobre la pedra
negra, es concentraven al seu
voltant les persones de més
edat de tota la comarca, sàvies
en experiències, coneixedores
dels secrets més pregons de la
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natura. Era tal el poder d’aquella
pedra i l’energia que desprenia
que al seu voltant cantaven,
ballaven i saltaven talment com si
fossin jovencells. La nit del solstici
d’estiu es formaven tres comitives
des de tres indrets diferents
en els quals s’havien recollit
els elements que haurien de
convertir-se en ofrenes màgiques.
La primera consistia en una gerra
d’aigua de mar, agafada de la riera
d’Alella un dia de riuada on, quan
plou, es barreja l’aigua salada del
mar amb l’aigua dolça que baixa
de la Serra de Marina. La segona
gerra era plena de terra vermella
i consistent, agafada una nit de
lluna plena dels voltants d’on ara
hi ha la Cella Vinaria. Per la rodalia
del que és ara el barri de Santa
Madrona hi havia, en aquells
temps, una esquerda llarga i
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Quan les tres comitives arribaven
davant la pedra negra, hi
dipositaven les tres ofrenes
al voltant i, al llarg de la nit,
cantaven, dansaven i prenien
beuratges fets d’herbes
remeieres collides la nit abans.
En el precís moment en què
la llum de la lluna es reflectia
al damunt de la gran pedra es
barrejaven els tres elements.
De la màgica barreja en sorgien
tres nimfes alegres, delicades
i juganeres que, amb els seus
encants, embadalien grans i
petits i feien més alegres els dies.

Doncs potser que recuperem la
festa!

PREGÓ

Amb la coronació de la nimfa del foc, l’any passat, es va tancar el cicle dels tres elements. RAMON BOADELLA

LES NIMFES IL·LUMINEN LA CELEBRACIÓ
Per Bibiana Morales i Víctor Sancho
Era l’abril del 2015 quan des
de l’Ajuntament del Masnou
se’ns proposava agafar la
direcció artística del pregó de
la Festa Major. No ens ho vam
pensar ni dos segons, ja que la
història de les nimfes que en
Joan Bertran havia redactat ens
semblava prou potent i màgica
per començar a treballar-hi.
Així doncs, a partir de la seva
idea van néixer les tres nimfes
del Masnou: terra, mar i foc. El
primer any vam apostar per fer
una bona presentació de cada
una, introduint la llegenda de
manera que tothom pogués
entendre d’on sortien les nimfes.
Terra, mar i foc van captivar
l’atenció i l’interès dels vilatans

i vilatanes del Masnou, i la bona
acollida que van tenir va fer
que seguíssim treballant en el
projecte. Ara tocava coronar-les,
d’aquesta manera ens podríem
centrar cada any en una i així
aprofundir en cada element. El
2016 vam coronar l’aigua, fent
que plogués damunt l’escenari
i creant un món d’aigua a
l’altura de la seva nimfa. El 2017
coronàvem la nimfa de la terra.
Aquell any va ser especialment
bonic, perquè vam obrir la
possibilitat d’actuar en el pregó a
tothom qui ho volgués. A través
d’un càsting vam crear un cos
de ball que va donar un plus
d’espectacularitat a la coronació
de la nimfa de la terra. El 2018 li

tocava a la nimfa del foc. L’any
passat el recordem amb molta
potència i nervis, ja que el fet
d’omplir l’escenari de foc era una
injecció d’adrenalina. I gràcies
a la col·laboració de la colla de
diables del Masnou el resultat va
ser com una gran foguera que
va il·luminar les cares de tot el
públic.
Enguany, totes tres nimfes s’han
reunit per agrair al poble del
Masnou la seva bona acollida.
És per això que d'elles sortirà un
ésser màgic com a regal per a
un poble que tant les estima. Un
ésser que estarà sempre present
pels carrers i places del Masnou,
en representació de les nimfes,

que només apareixen un cop
l’any.
Només ens queda dir que ens
sentim molt afortunats de posar
el nostre granet de sorra a una
Festa Major com la del Masnou.
Però volem remarcar que això
ha estat possible gràcies a la
implicació de les entitats, a
l’entrega incondicional de les
persones que hi han col·laborat
i al talent d’artistes locals i
d’arreu. Any rere any hi hem
posat tota la nostra passió per
poder estar a l’altura. Desitgem
de tot cor que així sigui i que
el poble del Masnou se senti
orgullós del seu pregó i les seves
nimfes.
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ENTREVISTA

Ramón de los Heros
Dissenyador de l’ésser màgic que apareixerà a la Festa Major

arribat a un moment de canvi, de
començar de nou. A més, aquesta
fàbrica ja té els dies comptats.

Sònia Hernández

La seva pràctica artística
va començar quan tenia
catorze anys. D’això ja
en fa més de quaranta
i durant tot aquest
temps sembla haver
estat desenvolupant
una única peça: el seu
taller a l’antiga fàbrica
MOBBA de Badalona.
Aquest espai privilegiat,
que podria perillar, dona
testimoni del procés
de creació de la seva
obra que considera més
personal, però també
de nombrosos encàrrecs
que han acabat en la
confecció de veritables
éssers amb ànima i
cos imponents, com el
Dimoni que protagonitza
les Festes de Maig de
Badalona i que ell ha
construït durant més
de deu anys, o com el
Gegant Carboner de
la darrera cavalcada
de Reis de Barcelona.
Enguany ha estat el
dissenyador de l’ésser
màgic que apareixerà a
la Festa Major de Sant
Pere del Masnou.
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> Hi ha un projecte per
enderrocar la MOBBA, que
actualment acull diversos
artistes i companyies de teatre.
Què passarà, doncs, amb el seu
taller?
Quan em pregunten què passarà
quan perdi el taller jo dic que
continuaré viu i que no sé què
passarà. No vull dir que no em
faci por perdre les coses, però
ja es veurà el que passarà. El
taller està condemnat, i tot i
que no m’agrada la idea i em
preocupa, penso que l’aventura
de començar de nou i que el taller
no sigui una cosa immòbil també
està bé. El bagatge no és l’entorn,
el bagatge és una cosa que tu
portes dins. I, a més, m’estic
plantejant si de veritat vull un
altre taller o vull trencar amb tot.
Ramón de los Heros, fotografiat al seu taller. SÒNIA HERNÁNDEZ
> La sala municipal
d’exposicions Espai
Casinet recrearà una part
del seu taller, que vostè
concep com una obra en
si mateix.
Sí, el taller és l’obra. Per a mi
el més important és el procés
de creació, l’obra final és el
resultat. Al taller es generen
moltes més idees, i hi ha molts
més treballs i més intensitat
que en l’obra, que finalment
és una síntesi. Normalment no
s’exposa el procés, però jo vull
que el públic tingui un tipus
de reacció que tampoc no es
pot controlar de cap manera,
sinó que fins i tot pot provocar
algun problema. I jo he sentit
que a la gent li agrada venir
al taller i veure el procés de
creació.
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> Pel seu taller a la MOBBA
hi acostuma a passar molta
gent.
Sí, crec que una de les coses
interessants és que hi ha anat
molta gent i s’ha emocionat amb
el que ha vist i ha sentit ganes
de fer coses, i això ha de ser la
veritable funció de l’art: que la
gent senti ganes de fer coses.
Per allà hi passa molta gent, tot
i que també hi ha vegades que
vull estar sol. I crec que hem

> Així, l’exposició al Casinet
serà testimoni d’una obra que
ha estat important durant
molts anys, però que potser ara
és símbol d’un canvi de cicle.
Després d’haver generat una
riquesa d’eines, de llibres,
d’objectes, projectes i processos,
m’omple la possibilitat de poder
compartir aquesta riquesa, que
quedi com a llegat o herència.
M’omple la idea de poder deixar
un llegat que ajudi a créixer els
altres.

“Al taller es generen moltes
més idees, i hi ha molts més
treballs i més intensitat que
en l’obra, que finalment és
una síntesi”

> També es parla de la
possibilitat que la MOBBA es
transformi en una fàbrica de
creació.
Jo crec que és una idea positiva i
li dono suport. Un cop esdevingui
fàbrica de creació, el que els
artistes han de fer és aportarhi la seva experiència, els seus

ENTREVISTA
coneixements i marxar-ne. Jo soc
molt crític amb les persones que
reclamen una fàbrica de creació
només per satisfer els seus propis
interessos.
> Parli’ns de l’ésser màgic en
què ha treballat per al Masnou.
Tenint en compte que els fils
argumentals de la Festa Major
del Masnou dels darrers anys són
el foc, la terra i el mar, imagino
un ésser que és un compendi de
tots aquests elements i que es
podria crear amb materials molt
suggeridors. Mònica Cardona,
que és la persona que jo he triat
com a deixeble, ha seguit molt de
prop aquest projecte.
> El Dimoni de Badalona,
el Gegant Carboner de la
cavalcada de Barcelona... són
obres que la comunitat se les fa
molt seves, però que tenen un
component important del seu
univers creatiu.
Sí, per fer aquests elements
parteixo d’un encàrrec i intento
cenyir-me al que demanen, però
sempre hi ha la meva proposta
estètica. Tot i que és diferent de la
meva obra més artística, en què
parlo d’altres coses.
> De quines coses?
Parlo bàsicament de l’ésser
humà, dels seus silencis, de la
seva soledat, de les seves pors,
de la mort, de la seva relació amb
l’univers. Intento allunyar-me de
la visió de les persones dintre d’un
sistema econòmic, de l’entorn
que els imposa el capitalisme.
Intento aïllar-les perquè es trobin
amb la seva essència. Hem perdut
els referents. Sembla que l’ésser
humà hagi de formar part d’un
engranatge i que vagi perdent la
seva identitat. No tinc gaire clar
què és el que vull representar. El
que vull és que les obres generin
unes sensacions i que despertin
unes reflexions, que l’espectador
tingui consciència que la seva
visió del món no ha d’estar
necessàriament tan dirigida com
el sistema i l’educació pretenen.

El taller de l’artista es troba a l’antiga fàbrica MOBBA de Badalona. SÒNIA HERNÁNDEZ
L’educació fa que nosaltres ens
puguem comunicar, però de
vegades no permet el pensament,
sinó que és una imposició. El
sistema és molt intel·ligent i
ens educa en unes pautes molt
rígides. I aquestes pautes fan
que nosaltres siguem els nostres
propis carcellers. Molts cops pinto
sobre això: jo i la meva presó, jo i
el meu autocontrol.

l’essència. En tindria prou si pogués
transmetre una mica el caràcter
del taller, que la gent es pugui
emocionar davant d’una taca sobre
un paper, que pugui extrapolar
que una taca així pot ser un univers.
M’agradaria que la gent entengués
que, de la mateixa manera que ens
emocionem quan veiem el mar, ens

podem emocionar igual en veure
una gota, que una taca és molt
suggeridora i que pot tenir tant o
més contingut que una superfície
llisa i immaculada.
Tot té la seva importància; la
bellesa és un concepte molt
modificable.

> Quin significat té aquesta
exposició?
Em sentiria satisfet únicament amb
el fet que la gent pogués passejar
per l’exposició com si passegés pel
taller i que fos capaç de sentir-ne

“Tenint en compte que els
fils argumentals de la Festa
Major dels darrers anys
són el foc, la terra i el mar,
imagino un ésser que és un
compendi de tots aquests
elements”

De los Heros treballant en l’ésser màgic del Masnou. SÒNIA HERNÁNDEZ
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DIVENDRES 28

Música, focs i revetlla
Divendres, una animada jornada culminarà amb els ulls posats al cel

L

a nit en què de ben segur
més masnovins i masnovines
miraran el cel alhora —molts
asseguts a la sorra de la platja—
per veure una nova coreografia
pirotècnica del tradicional castell
de focs serà la del divendres 28
de juny.

NIT DE FOCS

luminarà els
El correfoc juvenil il·

La subha

sta canta

da de peix
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carrers del municipi.

RAMON BOADELL

serà a la p

laça d’Oca
ta. RAMON

B OA D E
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A les 23 h a la platja, tindran
lloc els focs d’artifici
per celebrar la revetlla
de Sant Pere

La revetlla de Sant Pere acollirà
diverses propostes que tindran
com a epicentre la platja. Abans
no arribi l’espectacle visual que
omplirà de color el municipi, les
havaneres amenitzaran la vetllada
amb la formació masnovina
Borinquen, acompanyades per la
degustació de rom cremat.
Després del joc de llums i foc
ideat per la Pirotècnia García, sota
la direcció artística de Manuel
Osuna, la nit continuarà amb
l’animació musical del grup Hotel
Cochambre i els discjòqueis del
Masnou Boytronique i Plusniners,
a qui podeu conèixer una

DIVENDRES 28

Els Salerosos de Can Mandri oferiran un nou concert. RAMON BOADELLA

Hi haurà una exhibició de ball de bastons. RAMON BOADELLA
mica millor a les pàgines següents d’aquest
programa.
Abans no es faci de nit, seran diverses les
propostes que tindran lloc als carrers del
municipi. Per als més petits, a la tarda, hi haurà La
Città Infinita, un joc de construcció d’on sortirà
la creació d’una ciutat. També a la tarda tindrà
lloc la subhasta cantada de peix i la inauguració
de les exposicions de Ramón de los Heros
(dissenyador de l’ésser màgic que apareixerà a
la Festa Major) i de la llegenda de les nimfes del
pregó. Quan es faci fosc, el foc farà el seu primer
recorregut per la vila i s’escamparà pels carrers
amb el correfoc juvenil.

El rock sonarà a Les Seixanta Escales. RAMON BOADELLA

Altres actuacions que tindran lloc durant la
jornada seran la dels Salerosos de Can Mandri,
el concert de rock de l’Escola Municipal de
Música (EMUMM) i la Jove Orquestra de
Cambra (JOCEM) del municipi, la cantada
d’havaneres i gòspel del Cor de Can Malet
amb el suport d’Emma Calvo, l’exhibició de
ball de bastons de Ple de Cops, i els concerts
de les formacions Cuarto Segunda (hip-hop)
i Ominira (dub i afrobeat), a les Happy Food
Trucks dels jardins dels Països Catalans.
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ENTREVISTA

Hotel Cochambre
Domènec Cano

Hotel Cochambre
aportarà molta festa,
alegria i bon humor
la nit de la revetlla de
Sant Pere, a la platja
d’Ocata, el divendres
28 de juny. Pocs
grups de versions
han aconseguit tanta
fidelitat i estima
del públic, que des
de fa gairebé vint
anys omple els
seus concerts. És
una de les bandes
més contractades
i sol·licitades de
Catalunya, a més
d’haver estat
guardonada en
diverses edicions als
Premis ARC.
La fórmula de l’èxit?
Músics de qualitat
que fan ballar, cantar
i riure, de valent i
durant una molt bona
estona, un públic
engolit des del primer
minut per l’energia
atòmica que irradien
Beni Inglada (veu),
Charlie Cuevas (baix
elèctric i veu), Danny
Navarro (bateria i veu),
Miguel Pino (guitarra)
i Diego Marín (teclats
i veu).

> Toqueu versions de grans
èxits. En què us baseu per
seleccionar les cançons?
Hi ha un hort musical fantàstic
amb cançons més fresquetes
i d’altres de més madures i
nosaltres, amb la nostra cistelleta,
les recollim i les oferim amb altres
condiments.
> Què podem esperar del vostre
concert a la Festa Major del
Masnou? Hi haurà sorpreses o
novetats?
El concert del Masnou serà una
barreja de la gira d’aquest any
i l’anterior, amb una posada en
escena canviada i la improvisació
que ens caracteritza. El Maresme
té quelcom d’especial, pel mar, i hi
tocarem alguna havanera.
> Els vostres espectacles
alternen la música amb
intervencions humorístiques,
fins i tot teatrals. Teniu un guió
o una previsió de temes sobre
els quals parlareu o acostumeu
a improvisar?
La improvisació i la bellesa
del cantant han sigut els dos
puntals que han mantingut l’èxit
dels Cochambre. Quan canviï
el metabolisme d’en Beni o no
sigui enginyós, aquell dia, el
cochambrisme deixarà d’existir.
> El públic de festa major té,
sobretot, ganes de divertir-se.
Perquè tothom s’ho bé passi
bé, també les dones, fa anys
que hi ha un forta mobilització
per acabar amb les agressions
masclistes i homòfobes que
sovint es perpetren en festes
majors o en espais d’oci
nocturn. Quin marge d’acció
teniu els artistes en aquesta
lluita?
El tema de la violència de gènere
el tenim molt present durant tot
el concert, tant a la pantalla com
en el que diem. Podem estar de

festa, però una borratxera no
justifica que et passis amb ningú.
Elles es vesteixen com volen i
es desvesteixen amb qui volen.
Respecte i educació sempre i per
sobre de tot!
> Hotel Cochambre acumula ja
quasi dues dècades de concerts
amb molt d’humor i molta
festa. Heu canviat molt en
aquest temps?
Mare de Déu... Quasi vint anys ja!
Hem canviat una mica d’aspecte,
però no d’actitud. Sortim a donar
alegria i a fer que la gent es
diverteixi com el primer dia.
> I en el públic, hi heu notat
canvis?
Les generacions canvien,
però ens hi adaptem. Sí que
reconeixem que la música
d’abans emocionava el doble que
la d’avui.
> Cada músic de la vostra
banda participa o ha participat
en altres projectes musicals,
a banda d’Hotel Cochambre.
Us heu plantejat introduir
creacions pròpies en els vostres
concerts?

Són músics professionals amb
la seva pròpia creativitat i fan les
seves cançons i els seus projectes
paral·lels...
A Cochambre només fem cançons
que són la banda sonora i popular
de les vides de la gent.
> Toqueu de forma regular –un
cop al mes, aproximadament– a
la sala Luz de Gas des del 2004.
Com s’aconsegueix aquesta
fidelitat del públic?
Suposo que encara tenim la
capacitat de sorprendre i saben
que passaran una estoneta en
què s’oblidaran per un moment
dels seus problemes quotidians i
gaudiran de l’humor i l’anatomia
del cantant [riu].
> Hi ha Hotel Cochambre per
a vint anys més?
Si Mick Jagger, que en té 75, es
continua movent com una serp a
l’escenari... Nosaltres, si ens hem
d’arrossegar igual, almenys ho
intentarem! [riu].
L’èxit és un préstec que et fa
el públic. És qui decidirà quan
acabarà el cochambrisme.
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Boytronique
Mireia Cuxart
Xavier Albareda és
Boytronique, un masnoví
criat entre vinils de
Depeche Mode, New
Order i altres herois
de l’escena New Wave.
Les seves sessions són
una barreja eclèctica,
sense importar l’origen,
l’estil ni el format i en
podreu veure una de
ben especial la nit del
divendres 28.
Ha compartit sessions
amb altres artistes
en sales com l’Apolo,
Sidecar, BeCool,
Plataforma o Slow
Club, entre d’altres.
Recentment, ha punxat
a l’Slow Club i Garage
442 o en algunes festes
de renom, com Nodisco,
Churros (a la sala Apolo)
o la Pulpada Electrònica,
a Barcelona. Amb tot,
el seu projecte més
destacable i al qual
dedica més temps és la
seva filla Ona, que just ha
fet un any.

14

> Com vas endinsar-te en el
món de la música i quants
anys fa que ets discjòquei?
Vaig tenir la gran sort de
créixer en un entorn familiar
amb gran afició per la música.
El meu pare és un apassionat
de la música rock i el blues, i
de ben petits teníem a l’abast
grans col·leccions de vinils
i una sala per poder gaudirne. Els meus germans van
començar a aficionar-se a la
música electrònica i ben aviat
van insistir als meus pares per
tenir un parell de plats Technics
per Nadal. Jo sempre baixava a
veure com punxaven i tocaven
els plats per poder quadrar
i fer les mescles. D’amagat,
intentava fer el mateix que ells
sense que em veiessin i un dia,
mentre jugava amb els seus
vinils, em vaig girar i hi havia
el meu germà gran observantme. Jo em vaig espantar,
perquè estava tocant els seus
plats i ell em va dir que seguís
fent el que estava fent: punxar.
Tenia uns quinze anys; per tant,
ja en fa més de vint.
> Sou tres els germans que
us hi dediqueu. Junts formeu
The Albins Project. Quin és el
teu paper en la formació?
The Albins Project va néixer
quan una discoteca molt
famosa de Viladecans es
va posar en contacte amb
nosaltres per tal que hi
punxéssim tots tres germans.
Junts havíem fet diversos sets
(actuacions) en què tots tres
punxàvem a la vegada i a la
gent li encantava. Recordo
que la persona encarregada
d’organitzar el line up
(selecció i ordre d’artistes en
un esdeveniment de música
electrònica) em va preguntar
quin nom teníem. Òbviament
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no teníem cap nom oficial com a
col·lectiu i va ser el primer nom
que em va venir al cap. Als tres
germans Albareda alguna vegada
ens deien Albin, els germans
Albin, l’Albin petit, Albinilla, etc.
Des d’aquell dia va néixer The
Albins Project. He de dir que tots
tres tenim estils molt diferents. El
meu germà gran es decanta per
una electrònica fosca i alternativa
que mescla amb delicadesa, el
meu germà mitjà s’inclina per
un techno més contundent i
esbojarrat, propi de la influència
de la música màquina de principis
dels noranta, i, en el meu cas, crec
que he agafat part de l’un i de
l’altre i he aportat l’estil d’artistes
que em van marcar, com Sideral.
Sense cap dubte, el meu paper en
el col·lectiu és obrir les sessions
i anar preparant la pista pel que
vindrà després.
> Què hi ha del cert en
l’afirmació que ets un
discjòquei amb un estil
eclèctic?
Si accediu al meu Mixcloud
o SoundCloud (plataformes
o comunitats que fan servir
els artistes per compartir les
sessions), veureu que tinc
sessions amb estils totalment
diferents, amb un gran ventall

“No m'agrada etiquetarme amb un estil musical
concret, sinó fer de tots els
estils el meu propi”

“El Masnou és un poble
amb una remarcable
identitat quant a música
electrònica, molt avançat
al seu temps”

de sons, com ara indie electrònic,
anys vuitanta, synthwave, techno
pop, italo, electro, etc. Per tant, no
m’agrada etiquetar-me amb un
estil musical concret, sinó fer de
tots els estils el meu propi.
> Què oferirà Boytronique la nit
de la revetlla de Sant Pere?
Doncs, francament, intentaré
ser fidel al meu estil i fer la
millor transició entre l’actuació
musical programada a primera
hora i el set de tancament que
oferirà Plusniners. Tornar al poble
sempre és especial, i més durant
les festes de Sant Pere, ja que hi
haurà un públic nombrós, molt
diferent quant a gustos i edats.
Per tant, intentaré que tothom s’hi
pugui sentir còmode, deixar els
tracks (les pistes) més personals a
la maleta i compartir aquells hits
(èxits) que la gent vol escoltar.
> No és el primer cop que
punxes al Masnou ni a la platja.
És un bon lloc per actuar?
El Masnou és un poble amb una
remarcable identitat quant a
música electrònica, molt avançat
al seu temps. Col·lectius com
Okatek, High Voltage, Bistek o
Zulu Sound System van tenir un
gran impacte en el fenomen rave.
Per tant, la música electrònica
gaudeix d’una molt bona
acollida. A més, tenim com a gran
avantatge la platja i ballar en un
entorn com aquest no té preu.

ENTREVISTA
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Plusniners
Mireia Cuxart
Carlos Giribet i Xavi del
Mar (Javier Marjalizo)
són Plusniners, dos
discjòqueis del Masnou
defensors del xou i la
diversió com a punts clau
de l’espectacle.
Residents del Club105, el
club musical de l’emissora
de ràdio RAC105, per
Festa Major animaran fins
al final la nit de la revetlla
de Sant Pere.

Els discjòqueis masnovins Xavi del Mar –a l’esquerra- i Carlos Giribert –a la dreta-. CEDIDA

> Porteu el nom del Masnou
arreu on aneu, ja que el
vostre nom fa referència al
municipi (plus ‘mas’, nine
‘nou’). Quins records us
evoca la Festa Major?
Estem molt orgullosos de
portar el nom que hem
escollit per donar-nos a
conèixer al món. Vam pensar
que el nom que havíem de
tenir en aquesta aventura
havia de ser un nom que ens
identifiqués a tots dos i quin
millor que el del nostre poble,
la nostra terra.
Les festes de Sant Pere són
un clàssic al Maresme. Qui és
del poble sap que són sempre
especials: dies per compartir
amb la família i els amics a la

16

EL MASNOU VIU JUNY 2019 | FESTA MAJOR

platja veient els focs i gaudint de
tot tipus d’activitats.
> Quants anys fa que funcioneu
com a duet de discjòqueis?
Quin paper teniu l’un i l’altre
dins de Plusniners?
Ja fa més de catorze anys que ens
coneixem i deu que treballem
junts com a formació. L’aventura
Plusniners va començar a la sala
Silenci Manresa, on vam formar
cabina i on, també, van començar
les nostres primeres produccions
musicals.
En l’àmbit laboral, tots dos fem
les mateixes tasques. Ens les
repartim depenent del temps i la
disponibilitat horària. Però sí que
és veritat que en les tasques en
què es necessita més paciència

i cura, en Xavi és el més indicat,
mentre que jo (en Carlos), en
ser més extravertit, agafo més la
figura de l’esbojarrat i, també, de
mànager.

“Ja fa més de catorze anys
que ens coneixem i deu
que treballem junts com a
formació”

“Per la revetlla, posarem
el nostre toc personal i
divertit amb una sessió
molt semblant a la que
fem per la Gira Fricandera
de RAC105”

un estil musical, sinó que ens
adaptem sempre a les necessitats
del públic i el client. Per ser un
bon discjòquei, principalment,
has de culturitzar-te i escoltar
molta música, de tots els estils, i
mai tancar-te a un. Avui dia, seria
tancar-se portes a un món molt i
molt competitiu.
Així doncs, per la revetlla,
posarem el nostre toc personal i
divertit, però no serà una sessió
habitual, sinó més aviat una sessió
molt semblant a la que fem per la
Gira Fricandera de RAC105.

> Quin estil de música és la
protagonista a les vostres
sessions? Serà la mateixa que
a la sessió de la revetlla
de Sant Pere?
Els nostres estils principals són el
house i el tech house, i intentem
mostrar aquests gèneres a les
nostres sessions amb un toc
personal.

> Produïu temes propis.
Com és aquesta experiència?
En la nostra feina arriba un punt
en què li agafes el rotllo i ja
no pots parar. Has de ser molt
constant per arribar a objectius.
Treballem força per arribar a
grans segells discogràfics d’arreu
del món i per donar a conèixer la
nostra música.

La professió de discjòquei no
es limita només a tancar-se a

De totes maneres, créixer com
a artista no només comporta

produir i punxar per donar-te
a conèixer. Avui dia, hi ha més
factors que s’han de conèixer
i que t’ajuden a créixer en
la professió. A part de ser
discjòqueis i productors i la
feina que comporta, ens fem de
mànagers, promotors, fotògrafs,
editors de vídeo, gestors de
comunitats... I tot això ho
compaginem amb el nostre
programa de ràdio setmanal. Hem
arribat a un punt en què delegar
algunes feines ha estat clau per
continuar fent les coses amb seny.
> Quins projectes us esperen
per a aquest estiu que
comença? Com ho compagineu
tot amb la vostra quotidianitat?
Aquest estiu serà intens i
productiu. Ja hem estat al
Campionat de Fórmula 1 al Circuit
de Catalunya, a Montmeló, i al
Saltamos Festival.
Ens espera la Gira Fricandera,
del programa Fricandó Matiner
de RAC105, que ens portarà
per diverses ciutats i pobles

de Catalunya. Esdeveniments
de la mateixa ràdio, la nostra
residència mensual a les carpes
ViG Estiu, de Vic, i, és clar, el pas
per les festes de Sant Pere al
Masnou, que ens fa molta il·lusió,
a la vegada que és un orgull
participar-hi.
Tothom sap que a una afició que
s’ha convertit en feina, al final,
li dediques moltes més hores
de les que tocarien i, a vegades,
no és gens fàcil separar la feina
de l’afició. Ho compaginem
com bonament podem. Tots
dos tenim els nostres negocis,
la nostra il·lusió per la música,
i les nostres famílies i amics.
A vegades, hem de posar-nos
límits. Tot té el seu moment i
hem après a separar-los. Per això,
hem de tenir el cap ben moblat
i, molt humilment, sempre tocar
de peus a terra.
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DISSABTE 29

Les andròmines baixaran per l’avinguda de Pau Casals. RAMON BOADELLA

La missa de Sant Pere serà a les 11 h a l’Església. RAMON BOADELLA

Un aniversari gegant

Dissabte, una cita especial per celebrar els vuitanta anys dels gegants

A

quest any, els gegants del
Masnou, en Pere i l’Eulàlia,
estan de celebració i el
dissabte 29 es convertirà en una
jornada especial per celebrar-ne
el vuitantè aniversari, durant la
XXXIII Trobada de Gegants, que
comptarà amb la participació
de diverses colles d’arreu de
Catalunya, acompanyades per
escoles i capgrossos del Masnou.
També serà el dia d’honrar
el patró, sant Pere, a la missa
solemne concelebrada a l’església
que duu el seu nom.
Hi ha qui ho celebrarà amb àpats
col·lectius, com els veïns i veïnes
del carrer de Sant Rafael, que
oferiran esmorzar i beguda amb
porró, i els de l’Associació de Veïns
del Casc Antic, amb pa amb vi i
sucre a la plaça de l’Església. Per

dinar, al carrer de Sant Domènec
hi haurà el del Club Excursionista
i, al de Pere Grau, l’Hotel Torino
oferirà un tast de fideuà. Al nucli
antic hi ha previst un sopar de
germanor.
La festa familiar “Terra, mar i foc”
—amb jocs i piscina per a nens i
nenes fins als sis anys, tallers per
gaudir de la música en família
de La Teatral, el repte de pistes

escampades per tota la població
amb enigmes i proves del gran
joc “El Masnou, terra de mar”
i l’espectacle familiar Tubs del
món a les Happy Food Trucks—
arrodonirà una jornada plena de
propostes que, en caure la nit,
tornarà a veure com s’omplen de
foc els carrers de la vila amb el
correfoc adult.

Dissabte serà una jornada de
concursos: el de la desfilada de
gossos amb la primera edició
del Concurs Ple de Peluts; la VII
Baixada d’Andròmines, amb
vehicles sense motor construïts
pels participants que baixaran
per l’avinguda de Pau Casals, i el
de tast de picant als Happy Food
Trucks.

TROBADA DE GEGANTS

A partir de les 17 h a la
plaça de Miquel Martí i Pol,
començarà la cercavila
dels gegants

L’esmorzar amb porró es podrà fer al carrer de Sant Rafael. RAMON BOADELLA

Dia de jocs i piscina per a infants fins als 6 anys. RAMON BOADELLA

L’Orquestra Maravella actuarà al pati del Casino. RAMON BOADELLA
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Pere el Drapaire
i Eulàlia Tallacolls
Gegants del Masnou
Mireia Cuxart
Gràcies a la Colla de
Geganters del Masnou,
El Masnou Viu ha pogut
parlar amb els gegants
del municipi. Aprofitant
la celebració del vuitantè
aniversari, hem conegut
millor la seva història,
la tradició gegantera
de la vila i com estan
vivint aquesta important
efemèride.

> Fa poc que la vostra història
s’ha recollit en una auca. Ens
l’expliqueu breument?
Fins al 1939 vam viure a casa
del drapaire Santigosa. Allà
estàvem molt ben cuidats,
però també molt inquiets i
encuriosits. Volíem conèixer la
vila i tots els vilatans que cada
dia vèiem passar per allà i que
sempre quedaven parats en
veure’ns.
Després de molt insistir, en
Santigosa ens va deixar sortir,
però ens va fer portar la seva
marca personal i ens va posar

“Volem agrair tot aquest
escalf amb què ens trobem
pels carrers del Masnou
durant les nostres sortides”
“El nostre secret de tants
anys de matrimoni és molt
d’amor i tenir un objectiu
sempre a la vista”

els sobrenoms de Drapaire i
Tallacolls.
Fins fa uns anys, a part de la
Festa Major, sortíem per la
diada de Corpus i el dia de Reis
i, actualment, representem el
Masnou en les diferents trobades
que es fan arreu de Catalunya.
Durant un període curt de temps,
a finals dels anys setanta, a falta
de colla, malauradament, vam
haver d’anar a viure a Can Malet,
un lloc on ens vam quedar uns
quants anys fent-nos companyia
l’un a l’altre.
Va ser el 1982 quan la nova colla
—que avui encara existeix—
ens va descobrir i visitar, ens
va regalar nous vestits i ens va
arreglar. A les 17.30 h del dia 28
de maig d’aquell any tingué lloc
la cerimònia del nostre bateig als
jardins de Can Malet, i en van ser
padrins els gegants d’Alella i Teià,
dels quals nosaltres també som
padrins. Actualment ens allotgem
a l’Espai Casinet, juntament amb
els nostres amics capgrossos,
que ens acompanyen sempre:
el Català, el Negre, la Cubana, la
Guapa, el Pagès, l’Algorrobo, el
Moro, el Cuiner, el Gordo i, com a
última incorporació, la Rita.

Els gegants del Masnou, durant una ballada als jardins de la Nimfa. RAMON BOADELLA
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> És com si per a vosaltres no
passessin els anys. Us sentiu
amb la mateixa energia que
quan éreu joves?
Som incombustibles! Bé, tenim
alguna revisió de tant en tant,
però res greu. Aquests nois i

ENTREVISTA
Tenim una plaça nova molt gran
per poder agrupar-hi tots els
nostres amics i amigues d’altres
colles de Catalunya, i tenim ple
de carrers de vianants per on
podrem ballar i ballar sense parar
per la Festa Major sense cap mena
de por ni de molèstia.

En Pere i l’Eulàlia han fet vuitanta anys. RAMON BOADELLA
noies de la Colla de Geganters del
Masnou ens cuiden molt, encara
que ens fan treballar molt també!
Ens porten arreu de Catalunya
a veure altres gegants i, alguna
vegada, a fora i tot. Després, ve
tothom a la nostra festa i se’ns
passen tots el mals.
El truc és tenir nois i noies sota
les faldilles que tinguin ganes de
gresca i ball per no perdre mai les
forces.
> Fa prop d’un any que porteu
nova vestimenta. Us sentiu
còmodes amb el canvi?
I tant! Ara, quan sortim a ballar,
ens sentim ben cofois i elegants.
En Pere s’ho passa pipa quan
gira i gira fregant el rostre dels
assistents amb la seva capa.
Estem molt agraïts a totes
aquelles persones que, des de
la nostra aparició en públic, fa
vuitanta anys, ens han regalat
complements, com ara collarets,
arracades i mocadors de punta.
També a les restauradores,
costureres i modistes que al
llarg de tots aquests anys ens
han mantingut ben guapos.
Tots i totes entenen que durant
vuitanta anys hem anat fent
canvis en la nostra imatge, però
no per això es menysté ningú,
ans el contrari. Nosaltres i la colla
volem estar al dia amb els gustos
de la societat.
Tots els materials fets i regalats
per al nostre engalanament

personal els guardem gelosament
al nostre local i així, a cada sortida,
podem gaudir de diferents
complements.
> Un concurs ha fet que els
infants de la vila us dibuixin de
mil maneres. Com els animaríeu
perquè vinguessin a veure-us
per Festa Major?
La veritat és que això va al revés.
Són elles i ells, amb aquells ullets
i aquella il·lusió amb què ens
miren, els que ens fan frisar per
sortir a ballar pels carrers del
Masnou dins el marc de la Festa
Major. Els volem agrair tot aquest
escalf amb què ens trobem pels
carrers del Masnou durant les
nostres sortides.
Heu de saber que tot aquest any
del nostre aniversari els hem
estat animant a conèixer-nos,
a incloure’ls en la nostra vida.
Vam començar amb un concurs
de dibuix en què van haver
d’investigar com som i com anem
vestits i, per a la nostra gran
alegria, la participació ens va
desbordar. És per això que tots
els dibuixos estan exposats a la
Biblioteca Joan Coromines. Ens
omple d’orgull presentar-los a
tota la vila i que després vinguin a
ballar amb nosaltres el 29 de juny.

El Masnou està fent canvis molt
bons, canvis que ens permetran
a nosaltres, la colla, i als nostres
amics i amigues, lluir-nos i
passejar per tot el poble per
tal que els vilatans i vilatanes
puguin, també, gaudir
de la festa.

capgrossos. De vegades ens
discutim, és clar, però aleshores
apareix un graller empeltat de
gresca i xerinola i ens toca La
Gironella i apa, som-hi! A riure i a
gaudir de la festa.
El nostre objectiu és aconseguir
arrossegar a tothom al carrer.
Aixecar-los del sofà, de la consola,
d’on sigui i que vinguin a ballar
amb nosaltres.

> Finalment, Pere i Eulàlia, quin
és el secret de tants anys de
matrimoni?
Molt d’amor i un objectiu sempre
a la vista.

Si alguna vegada defallim i ens
preguntem: Pere, quants anys fa
que t’arrossego? Ell em contesta:
Eulàlia, quants anys fa que
t’escolto? Tots dos contestem a
l’hora: “Òndia, que demà és Festa
Major i tenim convidats a sopar!”
Mai, mai, mai no perdem la il·lusió
i sempre busquem un objectiu
comú per a tots dos.

Molt d’amor entre nosaltres dos
i els nostres amics i amigues

Us estimem ple, xiquets i
xiquetes!

EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS:
“Vuitanta anys dels gegants
del Masnou”
L’exposició de tots els dibuixos presentats pels alumnes de 3r i 4t de
primària de les escoles del Masnou que han participat en el concurs
de dibuixos amb el lema “Vuitanta anys dels gegants del Masnou”,
organitzat per la Colla de Geganters del Masnou, es podrà veure fins
al 30 de juny a la Biblioteca Joan Coromines.
A més, la mostra inclou diferents objectes, fotografies, imatgeria
gegantera del Masnou, així com l’auca de la història d’aquests
vuitanta anys dels gegants.

> I el Masnou, com el veieu
actualment i des de les alçades?
El Masnou ha patit molts canvis
en aquests darrers anys, però
considerem que són molt positius.
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DISSABTE 29
Que el ritme no pari
La Salada i moltes més
propostes musicals

La nit de dissabte la platja d’Ocata
acollirà la tercera edició de La Salada,
una celebració eminentment
musical carregada de propostes
per a tots els gustos auditius,
especialment els dels més joves.
Diferents concerts
protagonitzaran les darreres hores
del dissabte, que obrirà a les 22
h amb Dj Surda i continuarà el
cartell amb Adala & The Same Song
Band, New York Ska Jazz Ensemble,
Juantxo Skalari & The Rude Band
i Sample Corp. El DJ Surda també
tancarà aquest cicle nocturn de
música. Podeu veure les propostes
de tots aquest artistes amb més
detall a les pàgines següents
d’aquest programa.
Prèviament a la nit de La Salada,
altres propostes musicals
completaran la jornada, amb la
cantada d’havaneres amb rom
cremat —en aquesta ocasió, al
parc del Llac—, el concert de
l’Orquestra Maravella (i posterior
ball tirat) que cada any acull el pati
del Casino, i les actuacions de rock
alternatiu d’Albert Lax i de versions
de la Happy Food Trucks Band, a
als Happy Food Trucks dels jardins
dels Països Catalans. També hi ha
programada una ballada de swing a
càrrec de Ple de Swing.

La Saladeta

Fruit de l’èxit d’aquestes tres
edicions, la programació
musical fa un pas més amb una
aposta per una tarda musical
pensada especialment per als
més petits. Els nens i nenes i les
seves famílies són convidats
a acomiadar la Festa Major la
tarda del diumenge 30 al mateix
escenari que La Salada, la platja.
Allà els esperaran les formacions
El Pot Petit i The Penguins
(Reggae per Xics).
A les pàgines següents podreu conèixer tots aquests artistes una mica més a través
de les entrevistes que els ha fet El Masnou Viu.

PUNT LILA: PREVENCIÓ
DE VIOLÈNCIES SEXISTES

Les nits de Festa Major
del 28 i 29 de juny, el Punt
d’Informació Municipal
(PIMM) que hi haurà ubicat
al baixador d’Ocata per oferir
informació sobre aquests dies
de celebració també serà, de
23.50 a 4 h, un punt lila, és a
dir, un espai per a la prevenció
de violències sexistes a la
Festa Major.
Seguint el Protocol d’actuació
contra les violències
sexistes a les festes populars
del Masnou, aquest
punt disposarà de dues
professionals especialitzades
que donaran informació i
assessorament sobre què són
les violències masclistes.
Alhora, aquest serà un espai
segur on adreçar-se en cas
d’haver patit algun tipus
d’agressió. La nit de dissabte,
a més, hi haurà una parella
itinerant que complementarà
les funcions del punt lila, i
es desplaçarà per l’entorn
festiu fent assessorament i
prevenció. En el cas que sigui
necessari, aquestes persones
intervindran si detecten una
agressió masclista.
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DJ Surda
Domènec Cano
La Salada, la nit de
concerts a la platja
d’Ocata, comptarà aquest
any amb la Fórmula
Surda: una sessió de DJ
amb molta creativitat i
humor, sets dinàmics i
molt divertits, i música
molt animada que
surfejarà múltiples estils,
artistes i èpoques, d’una
manera sorprenent i
fascinant.

El creador de la Fórmula
és DJ Surda, especialitzat
en una tècnica o
gènere ben especial,
desacomplexat, sense
prejudicis i heterogeni: el
mashup, que consisteix
a crear peces musicals
combinant elements
de cançons, artistes,
gèneres i èpoques
que, aparentment, no
lligarien de cap manera...
fins que se’ls aplica la
Fórmula Surda. I ho fa
tan bé que s’ha fet un
nom en l’escena mundial
del mashup. A més del
seu web (www.djsurda.
com), ha creat, un blog
especialitzat en aquest
gènere (www.mashcat.
net). També un grup amb
el qual toquen mashups
instrumentals en directe:
la MashupParty Band.

24

> Sembla que al Masnou
viurem una nit de mashup
que promet. En què es
diferencia d’una sessió de DJ
estàndard?
Evidentment, el mashup és
el meu toc diferencial. Ho
porto a la sang. Però matiso:
no sempre faig sessions 100%
mashup. L’objectiu és que la
gent s’ho passi bé. Així doncs,
al Masnou hi portaré mashups,
però no serà una sessió 100%
mashup. Hi ha cançons en les
quals funciona millor un remix,
perquè creus que hi aporta un
plus en relació amb l’original.
També hi ha cançons que no
donen tant de joc per si soles
i, en canvi, amb mashups
queden molt ben lligades.

> Un mashup és una composició
feta amb elements de cançons
diferents que es van lligant.
Sovint, d’artistes o estils
que, en principi, no semblen
combinables. Tens problemes
amb els drets d’autoria
per utilitzar obres d’altres
creadors?
És tan simple com que tot el que
fa un DJ és il·legal. Teòricament,
la transformació d’una obra de la
qual no tens drets és il·legal. Quan
reprodueixes una cançó, en varies
la velocitat, en canvies el to per
anar d’una cançó a l’altra, o fas un
loop (bucle), o interessa el ritme o
la guitarra... Són transformacions
d’una obra i no tens permís per
fer-ho. A més d’això, el mashup
és una nova forma de crear, no

DJ Surda punxarà a La Salada la nit del dissabte de Festa Major. DJ SURDA
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només en àudio. Per exemple,
comparteix moltes coses amb
els mems. Els pot fer qualsevol
persona i no demanes permís.
> De fet, has creat un blog sobre
la cultura mashup, on penges
les teves produccions.
Està allotjat al Canadà. Per sort,
és el primer país que admet el
mashup dins la legislació del
copyright, amb uns preceptes que
compleixo. Però els problemes
amb els drets d’autor no sols
els podem tenir els que fem
mashups. Els artistes oficials
també han vist que canals com
Sound Cloud, que és com un
Spotify pensat per a DJs, els han
despenjat la seva creació perquè
l’algoritme ha detectat que

viralització, tràilers de pel·lícules...,
perquè causa impacte.

“El poder que té el
mashup és que el DJ pot
fer que ballin alhora fans
del reggae, del rap, del
rock dels setanta o de
l’electrònica”

contenia obres d’altres artistes.
Tot això és il·legal perquè falta
la legislació adequada per a una
cosa que és massa nova.
> Podríem dir que la legislació
actual intenta posar portes al
camp?
Més que això és que estem en un
camp de joc no pensat per a la
tecnologia i els mitjans d’expressió
que tenim avui. Estem jugant a
bàsquet en un camp de futbol, i la
gent no deixarà de jugar a bàsquet,
de fer mems o mashups.
> És un tema complex. També
es podria afirmar que ets el
creador de la composició
resultant.
Sí. Per què no? Un mashup no
és una fotocòpia d’un tema. La
gràcia és fer mashups que no
siguin fàcilment predictibles.
> Hi ha un mashup teu amb un
fragment que va de la Cinquena
Simfonia de Beethoven a
Without me d’Eminem, passant
per la Marxa Imperial de La
Guerra de les Galàxies. I lliga
molt bé. Això ha de ser difícil.
En realitat no és tan complicat,
perquè la música moderna
tendeix a ser molt senzilla, potser
massa repetitiva fins i tot. Es pot
veure que aproximadament
el 25% dels temes d’èxit del
moment són harmònicament
iguals. Si ho extrapoles a grans

hits històrics, es pot veure
que Let it be dels Beatles és
harmònicament igual que Is this
love de Bob Marley, i musicalment
no tenen res a veure, com molts
altres temes. El que estic fent pot
semblar molt complicat, però,
davant un músic de conservatori,
el que jo faig és ridícul. Em falta
formar-me molt.
> Sobta que tinguis aquesta
habilitat sense estudis musicals
o tècnics de so.
Suposo que és el meu fort. El
més complicat és tenir una certa
intuïció. M’hi he posat perquè
la tinc... O estil, o gràcia... Encara
que no dominis gaire la matèria,
si tens instint per fer les coses i et
queden bé, te’n surts. Amb molta
feina i formant-te alhora, és clar.
Quan vaig començar amb això, fa
vuit anys, jo havia de ser dibuixant
de còmics, que sí que és un camp
que domino, però va arribar
la crisi. D’altra banda, no tinc
formació musical, però sempre he
escoltat molta música, i mashups.
Vaig fer una reflexió totalment
innocent, sense la idea de poder
viure d’això, però em vaig adonar
que a Espanya no hi havia cap DJ
que explotés el concepte mashup.
Vaig pensar que si em posava
a punxar i tenia oportunitat de
fer festes de mashups, les faria. I
suposo que vaig tenir sort. Al cap
d’un any era al Razzmatazz fent

una festa mensual de mashups. I
això em va fer créixer molt ràpid.
Em va posar les piles.
> I ara ets resident al Clap
de Mataró. Creixerà aquest
moviment amb una oferta
estable de festes mashup?
Al Razzmatazz funcionava molt
bé. Suposo que després d’un
temps tocava donar espai a altres
coses... És un producte molt
versàtil que funciona molt bé en
una ciutat com Barcelona. Ara bé,
que hi hagi una escena mashup
estable és complicat. No depèn
de mi. M’agrada fer mashups i
punxar-los, però fer festes és una
feina i si estàs sol és molt difícil:
promocionar, portar gent, llogar
sales... És un altre camí.
> A més, punxes a la Bootie
Party, als Estats Units. Aquesta
deu ser una fita molt rellevant,
perquè és un país on el mashup
té molt d’èxit, oi?
El Bootie, de San Francisco, és
el primer club de mashups, des
del 2003. Anys després, en el seu
moment àlgid, havia estès la festa
a tres o quatre ciutats dels Estats
Units, en diverses seus d’Europa,
al Brasil... Va ser quan vaig
començar. Jo punxo a la Bootie
Party original, a San Francisco, i a
vegades també a Los Angeles. El
mashup és un producte només
per al directe, o per fer una

> Així, més que perjudicar, un
mashup pot potenciar l’obra
d’un autor?
La indústria musical anglosaxona
facilita els mashups perquè estan
molt acostumats a publicar la part
instrumental o vocal d’un tema
de manera independent. Al públic
general això no li interessa, però a
un DJ, sí. Als Estats Units entenen
que no hi ha un perjudici perquè
jo o un altre DJ trobem fàcilment
la part vocal d’un artista. Fins
i tot hi ha temes que s’han fet
famosos gràcies al fet que un
DJ n’ha fet una mescla i l’ha
punxada en un club. A Espanya
és diferent. Per aconseguir
les parts instrumentals o les a
cappella o multitracks d’una
pista, he de picar moltes portes
i explicar i argumentar què vull
fer, què és un mashup... En canvi,
no he hagut de parlar amb cap
artista americà i tinc material
pràcticament de tots. Allà la
indústria facilita que es facin
remixos i versions, perquè es
potencia la creativitat musical. I,
com diuen: “Everything is a remix”
(‘tot és un remix’).
> Sembla, doncs, que aquí no
hi ha una estructura comercial
de mashup, però que el públic
hi és.
La majoria de les persones no són
conscients del que és un mashup o
de com està composta una cançó,
però saben des del primer moment
si connecta o no amb elles. Al final,
un mashup és música. Sonarà
d’una manera molt personal,
com jo la poso, i t’ho passaràs bé.
A més, cada vegada el públic és
més obert de ment. Pots escoltar
reggaeton per anar de festa, però
no a casa, on potser escoltes The
Cure, per exemple. El poder que
té el mashup és que el DJ pot fer
que ballin alhora fans del reggae,
del rap, del rock dels setanta o de
l’electrònica. Però al públic no li fa
falta saber si és o no és un mashup
per gaudir-ne.
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ENTREVISTA
Mireia Cuxart
El reggae sonarà a la
platja del Masnou de la
mà d’Adala, juntament
amb la banda que
l’acompanyarà a
l’escenari, The Same Song
Band, formada per Roger
Bongoroll Villanueva
(bateria), Quim King Siva
Simó (saxo), Otger Ibars
(piano), Martín Mato
Anderson (guitarra), Kike
Zudaire (baix) i Roger
Santaeugenia SantaKey
(piano).

Tots ells seran a La Salada
del Masnou i Guillem
Simó (Adala) ens explica la
proposta que hi portaran,
de la qual destaca el seu
projecte Born·Cel·Ona,
que conté tres àlbums i
catorze cançons de reggae
llibertari, i molt més en
aquesta entrevista.

Adala & The Same
Song Band
> Com sorgeix la unió
d’Adala amb The Same
Song Band?
La unió parteix del grup A4
Reggae Orchestra, en què
coincidien integrants de
The Same Song i amb els
quals jo tocava la trompeta.
Més endavant, vaig deixar la
trompeta i em vaig posar a
cantar i escriure. The Same
Song llavors era la banda que
acompanyava Alex Bass, un
altre cantant de la formació,
i vam decidir respectar-ne el
mateix nom.
> Què presenteu al Masnou?
Al Masnou venim a presentar
tot el que hem fet durant
aquests tres anys. Hem ordenat
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els temes més representatius i
hem preparat un directe potent i
conscient. La intenció del projecte
sempre ha estat commoure i
connectar amb les persones que
ens escolten.

“Sempre ens hem sentit
més còmodes en festes
populars en què la
connexió amb el públic és
més de tu a tu”

> Teniu una trilogia discogràfica
(Born, Cel i Ona) plena de
crítica, reflexió i esperança
sobre la ciutat que us ha vist
néixer: Barcelona. Com ha estat
el procés creatiu d’aquesta
trilogia i amb quina finalitat va
ser creada?
La vam crear sobre la marxa. Quan
havíem tret Born i Cel vam pensar
que la podríem tancar amb Ona i
fer una tirada de CDs i vinils amb
tots tres EPs. No hi havia gaire
finalitat més que expressar el que
visc. Les lletres les tenia escrites
i vam tancar-nos a compondre
i produir amb tota la banda la
part musical i realment estic molt
content del resultat. Vam gravarho a l’estudi i segell La Panchita,
del barri de la Verneda, on ens van

obrir les portes i ens van donar
una gran oportunitat.
> Quins són els trets més
diferencials entre el reggae que
feia Bob Marley i el vostre? Com
heu vist l’evolució d’aquest
gènere musical jamaicà?
A nosaltres ens ha cridat molt la
cultura jamaicana més enllà de
Bob Marley. Totes les mil variants
de reggae que hi ha hagut des
dels setanta fins ara crec que
en fan una cultura molt rica, tot
i que al mateix temps és molt
petita. Dins d’aquesta cultura,
ens hem inspirat en artistes com
Israel Vibration, Clinton Fearon,
Black Uhuru, Burning Spear,
pel seu estil de música i per la
seva manera d’entendre-la: des
de l’espiritualitat, la memòria
històrica, la lluita... I llavors l’hem
agafada com a eina per expressar
el que sentim en el lloc on vivim
i com a eina de transformació
personal i social. El que crec que
realment diferencia la música de
Bob Marley de la nostra, deixant

“Ens crida molt la cultura
jamaicana més enllà de
Bob Marley; totes les mil
variants de reggae que hi
ha hagut des dels setanta
fins ara crec que en fan
una cultura molt rica”

de banda la qualitat, és la cultura.
Utilitzem la mateixa eina, però la
cultura és diferent.
> Com ha estat l’experiència de
gravar el tema Gira la moneda
amb la formació del Masnou
Lágrimas de Sangre?
Ha estat molt gratificant. Feia uns
mesos que havíem anat coincidint
i realment som projectes bastant
semblants quant a ideals i

missatge. Vam trobar un punt
de connexió musical entre
el hip hop i el reggae i vam
escriure sobre una de les grans
problemàtiques de la ciutat,
que és l’habitatge. M’agrada
perquè coincidim en el punt
de vista sobre la mateixa ciutat.
> Heu tocat en incomptables
llocs. Destaca el Rototom, un
dels festivals més importants
de reggae. Quin record teniu
d’aquella experiència?
Va ser tot un privilegi
compartir cartell amb grans
artistes internacionals i una
oportunitat per veure’ls en
directe. També és cert que
nosaltres sempre ens hem
sentit més còmodes en festes
populars en què la connexió
amb el públic és més de tu
a tu. O potser hi estem més
acostumats. Tot i així, tocar
en un escenari amb unes
condicions com les dels grans
festivals és un luxe per a
qualsevol músic.
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New York Ska-Jazz Ensemble
Domènec Cano

El públic masnoví tindrà
el privilegi de gaudir de la
banda New York Ska-Jazz
Ensemble (NYSJE). Són
una autèntica institució,
creadora d’un so propi i
original a partir de la fusió
entre l’ska i el jazz, tot i que
també s’hi trobaran tocs
de reggae i molt d’esperit
rock-and-roll.

> València, Madrid i el
Masnou són uns dels primers
llocs on es presenta Break
Thru, el catorzè disc d’estudi
de la banda, que acabeu de
llançar. Com el definiries?
Break Thru és una obra d’amor.
Hem posat molta atenció als
detalls musicals. Crec que pot
ser un dels millors discos que
hem fet fins ara. Conté una
barreja d’estàndards [peces
bàsiques de jazz], originals,
instrumentals i vocals. Volem
inspirar la gent amb la nostra
música, que és vida! Esperem

El grup novaiorquès
actuarà el dissabte de Festa
Major, dins la programació
de La Salada. Garanteixen
música d’una qualitat
excelsa, molt i molt
ballable, i amb una alegria
i una energia desbordants.
Amb aquests ingredients
no és estrany que, en la
seva gira perpètua, que
van iniciar 25 anys enrere,
omplin els recintes d’arreu
del món amb un públic
entregadíssim que no pot
parar de ballar. Al Masnou
presentaran el seu darrer
disc, Break Thru, llançat a
principis d’aquest mes de
juny.
Els integrants són Mark
Damon (baix i veu), Jonás
Sánchez (trombó), Joey
Gallo (bateria), Andrea
Ferraro —àlies Andy
Mitto— (teclat i veu),
Simone Amodeo (guitarra)
i l’enorme Fred Rocksteady
Reiter (saxòfon, flauta i
veu). Parlem amb aquest
últim, fundador i autèntica
ànima del grup.
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“Els nostres ingredients
són l’amor, la passió i
el desig de fer tremolar
les parets. La gent vol
perdre’s en la música i
tenir una experiència
màgica. La nostra feina és
proporcionar-los-la”

que l’escolteu i us agradi. És una
festa del so!
> El concert del Masnou estarà
basat en aquest disc? Podrem
gaudir d’èxits anteriors?
I tant! Tocarem una combinació
de repertori nou i antic.
> Els vostres concerts són
festes majúscules, amb el
públic molt entregat, ballant
i gaudint al màxim. Quins
ingredients tenen els vostres
directes per aconseguir aquest
ambient i energia?

Els nostres ingredients són l’amor,
la passió i el desig de fer tremolar
les parets. La gent vol perdre’s en
la música i tenir una experiència
màgica. La nostra feina és
proporcionar-los-la. Sempre
soc sensible al públic per fer-ho
possible.
> A més de bona música, molta
energia i diversió, busqueu
també transmetre valors o
missatges amb les vostres
cançons?
Per descomptat! Es tracta de
transmetre pau, amor, que
tothom accepti i valori cada
home i cada dona tal com és...
Som un únic món i tenim la
mateixa capacitat d’estimar.
Som una banda multicultural i el

nostre missatge és que ens hem
d’acceptar els uns als altres tal
com som.
> En escoltar la vostra música,
sembla que la fusió entre l’ska
i el jazz sigui una simbiosi
natural. És així? Ha estat
quelcom buscat, treballat, o va
sorgir espontàniament?
Vaig inventar-me el nom per
a la banda (New York Ska-Jazz
Ensemble) el 1994. La fusió
entre l’ska i el jazz era el que
estàvem tocant i creant, així
que per a nosaltres va ser
natural. Rick Faulkner i jo vam
cofundar la banda. Buscàvem
músics versats en l’ska, el jazz
i el reggae, però en aquell
moment no n’hi havia gaires

que poguessin tocar aquests
estils adequadament. El ritme
de l’ska és tan versàtil que pots
superposar-hi molts gèneres,
però no tot funciona. Necessites
tenir sensibilitat. Després
de catorze discos, sé el que
m’agrada i, afortunadament, els
nostres fans hi estan d’acord.
> Hi ha més devoció per la
vostra música a Europa i
l’Amèrica Llatina que als Estats
Units d’Amèrica? Si és així, per
quin motiu?
És així. Les cultures llatines i
hispàniques són molt rítmiques
i sembla que responen amb més
passió cap a la nostra música,
i aprecien molt les actuacions
en directe. Aquestes cultures
senten el foc com ho faig jo. A més,
penso que a Europa i l’Amèrica
del Sud hi ha més respecte pels
músics. La gent d’aquests països
es fixen més en la música que
en la imatge. Així doncs, m’he
centrat a organitzar els concerts
de la banda arreu del món,
però particularment a Europa i
l’Amèrica del Sud. Per exemple,
tocarem també a Xile a l’octubre.
> Sou un grup consolidat,
amb prestigi, creadors d’un
so i d’un estil propis. Ompliu
els aforaments. Tot i així, es
pot viure bé de la música? Què
canviaríeu perquè els músics
es puguin guanyar bé la vida,
lluny de la precarietat?
Aquesta és una pregunta
complicada. La vida dels músics
és sempre difícil. Fem això perquè
ens omple, perquè ens encanta
fer-ho. Ho portem a la sang. Els
músics hem de ser polivalents,
hem de saber fer moltes coses
per sobreviure. Produir, actuar,
gravar, fer de professor... i un
llarg etcètera. M’agradaria que
hi hagués una resposta per a
aquesta pregunta. En definitiva, la
música alimenta la meva ànima.
> En 25 anys d’existència
de NYSJE han canviat els
integrants, excepte tu, amb
qui parlem, un dels fundadors

i ànima del grup, Fred
Rocksteady Reiter. Malgrat
els canvis, com aconseguiu
mantenir l’essència tan
característica i genuïna de la
banda i la vostra música?
Segueixo insistint. El so bàsic
i el concepte de la banda ha
continuat sent el mateix tots
aquests anys. Quan estem de
gira, dic als músics que han
de ser l’hòstia a l’escenari si
volen tornar-hi. Això és molt
motivador. He buscat músics
estel·lars per tot el món. He
tingut prou sort per trobar-ne
molts. Músics com Mark Damon
i Kevin Batchelor han estat
amb mi durant molts i molts
anys. Tots els membres ho han
donat tot, la seva ànima, i els ho
agraeixo molt. He estat afortunat
per haver pogut substituir un
membre per un altre amb el
mateix talent musical o, fins i
tot, amb més. Som una banda
d’ska-jazz amb mentalitat rockand-roll. M’agrada tocar per al
màxim nombre de fans possible
i regalar-los una nit que no
oblidaran!
> Recentment, un dels
components que ha hagut
de deixar el grup és el
percussionista Yao Dinizulu,
per motius de salut. Un
dels companys de la banda,
Mark Paquin, va llançar una
campanya per recaptar fons i
que Dinizulu pogués fer front
a les despeses mèdiques. Vist
des d’un país amb un sistema
públic de salut, això és xocant.
T’agradaria dir quelcom sobre
això?
Desgraciadament, és la realitat
que viuen tots els americans.
Això és una merda, com el
nostre president actual, un
imbècil. Nosaltres simplement
ens esforcem al màxim per
sobreviure i proporcionar la
música que estimem a tanta
gent com sigui possible. És
una vergonya. Els Estats Units
d’Amèrica no proveeixen les
necessitats bàsiques a tots els
seus ciutadans.
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Juantxo Skalari & La Rude Band
Mireia Cuxart

El navarrès Juantxo
Skalari, fundador de
la banda Skalariak
juntament amb el seu
germà Peio, compleix
vint-i-cinc anys de carrera
musical. Ho celebra amb
una gira que repassa la
seva trajectòria i que
manté, com a segell
identitari, l’esperit
Skalari.
Amb parada a La Salada
del Masnou, la nit del
dissabte 29, Juantxo
pujarà a l’escenari de la
platja juntament amb
La Rude Band: Nandes
(guitarra), Xarli (baix),
Ramonet (bateria), Ireneu
(teclats), J. Montserrat
(saxos), Pol (trompeta) i
Met (saxo).

> És correcte dir que Juantxo
Skalari & La Rude Band (JSK
& LRB) continua el llegat
d’Skalariak?
Sí, JSK & LRB continua l’esperit
Skalari que va començar a
Skalariak.
> L’àlbum Rudi Records és el
segon amb La Rude Band. Es
consolida així el projecte de
la vostra unió?
Crec que aquest ja és un
àlbum d’una banda madura,
consolidada, tot i que encara
queda camí per recórrer.
A més, va ser gravat a tres
llocs diferents: el País Basc,
Catalunya i Anglaterra, i això
també dona un caràcter
diferent i especial a l’àlbum.
Conceptualment, el disc Rudi
Records crea un espai proper
a l’estació de resistència Rude
Station (l’anterior àlbum) i

“Crec que a Catalunya hi ha
un bon nivell de bandes,
fins i tot ara més que fa
uns anys, i tenen una
personalitat molt pròpia
de la terra”

aquests espais estan dins de
l’Ska-Republik, que va néixer amb
l’últim àlbum com a Skalariak.
Tots els discs Skalaris tenen una
relació conceptual entre si, i
aquest no és menys.

> L’any passat vam tenir a
l’escenari altres precursors
de l’ska a la Península, com
Dr.Calypso, en la seva última
gira. Juantxo, la teva vida
musical compleix vint-i-cinc
anys i el tema 25 Non Stop és
una declaració d'intencions.
Com es planteja el vostre
futur?
És un bon moment per a la
celebració dels vint-i-cinc anys
en el món de la música. No es
compleixen cada dia! Després de
l’estiu, encara hi haurà algunes
sorpreses que no podem
desvetllar, però sí, efectivament,
Skalari continua.
Encara que l’any vinent no hi
haurà gira de Juantxo Skalari & La
Rude Band (almenys, fins després
de l’estiu), sí que ens servirà per
preparar un nou àlbum amb la
tranquil·litat de no tenir concerts
a la vista. No està del tot decidit,
JOSEP MARTÍ SEDO
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però, ara per ara, aquesta és la
nostra idea.
> I entre tants viatges i
concerts, teniu alguna
anècdota memorable?
D’anècdotes sempre n’hi ha
moltes, després de vint-i-cinc
anys. Imagina’t! Moltes les
recullo en el meu últim llibre, JSK.
Memorias de Kalle i Tren (editorial
Txalaparta), que és un llibre per
commemorar el vint-i-cinquè
aniversari. Principalment, aquest
llibre explica la història de dues
gires: una per Europa en tren i una
altra per Llatinoamèrica (entre els
anys 2012 i 2013). Però, a més, té
un anecdotari Skalari des del 1994
fins al 2019.

Se’m fa difícil escollir una històries
entre tantes, però, per a qui tingui
curiositat, aquest llibre és un
recurs històric Skalari també en
aquest aspecte.
> Juantxo, ets navarrès, però
estàs establert, des de fa anys,
a Catalunya. Com valores
actualment el panorama
musical aquí?
Sí, fa disset anys que visc a
Catalunya, gairebé res... Els dos
primers anys els vaig passar a
Barcelona, però, després, em vaig
establir a Reus.
Crec que a Catalunya hi ha un
bon nivell de bandes, fins i tot ara
més que fa uns anys, i tenen una

personalitat molt pròpia de la
terra. Potser és que hi ha moltes
coses per explicar després de
les circumstàncies anòmales —
democràticament parlant— que
ens estan tocant viure.

“De manera directa no he
tingut mai cap censura,
però sí que assisteixo
atònit a la regressió de
drets dels músics i de l'art
en general”

> Quina opinió tens sobre
l’actual llibertat d’expressió en
l’àmbit musical? Has tingut mai
cap problema per expressar les
teves idees?
De manera directa no he tingut
mai cap censura, però sí que
assisteixo atònit a la regressió
de drets dels músics i de l’art en
general. No cal més que veure
el que ha passat amb Valtonyc,
Hasel, Fermín Muguruza, S.A,
etc.: s’han suspès concerts,
s’han condemnat lletres amb
fins i tot penes de presó i altres
perles d’un Estat on els presos
polítics són una realitat. Tota
una situació més pròpia d’una
dictadura que no pas d’una
suposada democràcia.
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Sample Corp.
Domènec Cano
El grup masnoví Sample
Corp. aportarà “el flow
d’abans” a La Salada, la
nit de concerts joves de la
Festa Major.
Finalistes de l’Endolla’t
2017, Sample Corp.
ofereix un rap molt rítmic
i melòdic, que pot resultar
deliciós tant per als
amants d’aquest gènere i
del hip-hop com per a les
persones no iniciades en
aquesta cultura urbana.
Lletres carregades
d’inconformisme
i de reivindicació
social i cultural i un ús
magistral dels samples
(sons enregistrats com
un instrument més)
completen la proposta
amb què Orion, Richi The
Kid (DJ), Hasha (baix),
Danee Doble.E aka Pólice
Verso (MC) i S. Blanco
faran gaudir d’allò més
a tothom qui estigui
disposat a deixar-se endur
pel millor flow. No en va,
aquests cinc rapers fa
temps que desenvolupen
i comparteixen el seu
talent en tots els àmbits
de la creació musical i
visual.
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> Felicitats pel vostre àlbum,
La Cápsula contra la Cúpula,
molt melòdic i rítmic, també
per als no iniciats en la
música rap o hip-hop. És
evident la feinada que hi ha
al darrere. Com ha estat el
procés, des de l’inici i fins
a penjar-lo al vostre web i
altres plataformes?
Moltes gràcies. El treball ha
seguit un curs natural, ens vam
trobar a l’Area 7 Coworking
Studio per confluències de la
vida, on vam muntar un estudi
de gravació (La Càpsula del
Temps) i on ens vam ajuntar
per crear mogudes.
Cadascú venia de fer coses pel
seu compte en diferents estils
i formats i de mica en mica es
van anar gestant cançons i,
finalment, el grup.
> Afirmeu que sou
autodidactes i que heu
autoeditat el vostre disc.
Per què vau introduir-vos
en aquest món i com heu
aconseguit aquest gran
nivell pel vostre compte?
Sí, creem la nostra moguda,
anys de skills [habilitats i
experiència] ens avalen. No ens
hem format de manera reglada
en aspectes musicals (el Hasha
de petit va estar alguns anys
a l’escola de música del barri),
gravació, edició o masterització,
però de totes les persones del
voltant amb les quals hem anat
compartint camí ens hem anat
nodrint mútuament. Això i les
milers d’hores practicant o
component que hi ha invertit
cadascú. Per a les parts més
tècniques hem de donar les
gràcies a la informació i els
tutorials que la gent regala
desinteressadament per
Internet.
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viure aquí i participar en el nostre
poble!

“Reivindiquem la
música com a fi en si
mateixa i com a eina
transformadora, tant per
connectar amb tu mateix
com per millorar el món
que t’envolta”
> És de suposar que al concert
que oferireu a la Festa Major
sonaran les cançons d'aquest
disc, però hi haurà novetats o
sorpreses?
Veniu al bolo i ho descobrireu
[riuen].
> Què és o com és
"el flow d’abans"? Per què el
reivindiqueu?
És amb el que ens identifiquem,
una actitud i una manera
d’entendre el rap i la música.
Reivindiquem la música com
a fi en si mateixa i com a eina
transformadora, tant per
connectar amb tu mateix com per
millorar el món que t’envolta.
> A les vostres lletres hi apareix
sovint el vostre poble, el
Masnou. És un bon lloc per als
amants de la cultura rap?
El Masnou ha sigut terra de
B-boys i B-girls i des de fa uns
anys no és un bon lloc per ser
jove! La tendència cada cop
més accentuada a convertir-se
definitivament en un poble
dormitori o en la platja dels
turistes no ajuda a difondre cap
mena de cultura. Si surt sovint
en les nostres lletres és perquè
volem reivindicar el dret a poder

> Qui és la Càpsula i qui
la Cúpula?
La Càpsula és on ens entrenem
per combatre l’opressió en tots
els seus nivells. És on ens podem
desenvolupar i expressar com a
persones lliures. La Cúpula són
les modes, la música de plàstic,
les directrius de les elits, la cultura

prefabricada, la mà invisible... En
resum, és l’opressió que exerceix
aquest sistema preestablert. Tot
està infectat per aquesta Cúpula.
> L’inconformisme i l’esperit rebel
són elements imprescindibles per
poder afirmar que una música
és rap o hip-hop? Hi ha d’haver
altres ingredients?
El hip-hop va néixer d’aquesta
necessitat de reivindicar drets
socials i mirar de transformar cap
a millor el món o el barri on vius.
Actualment creiem que no és
una condició necessària perquè
s’etiquetin alguns artistes en el hiphop o el rap, però probablement
qui etiqueta aquests artistes és en

part de la Cúpula. Algun interès hi
deuen tenir.
> Creieu que pot viure de la
música un molt bon grup jove
de rap com vosaltres, que fa
música de qualitat?
Només el temps ho dirà. L’únic
que ens importa és crear
esquerdes en els engranatges de
la Cúpula. Tots nosaltres treballem
com a esclaus per pagar temps!
Evidentment que si poguéssim
trobar un equilibri per dedicar
menys temps de les nostres vides
a treballs alienants, en els quals
simplement regalem el nostre
plusvalor, i ho poguéssim fer
gràcies a la música seria èpic, però

sempre sense perdre de vista
els flows d’abans. I gràcies per
valorar el que fem com a música
de qualitat!
> En una de les vostres cançons
dieu la frase “Obligada la còpia,
prohibida la venda”. Sona a
reivindicació emmarcada en
l’actual ecosistema digital, però
no creieu que és contradictòria
amb l’objectiu d’aconseguir
que els creadors guanyin diners
amb la seva obra?
No creiem que sigui contradictori.
Nosaltres fem música per
necessitat i la compartim per
amor a l’art a les plataformes
digitals de manera gratuïta i amb

lliure accés. De les còpies que
hem fet físicament la gran majoria
han estat regalades i la resta
han estat intercanviades per la
voluntat.
El nostre objectiu no és guanyar
diners amb la nostra obra o amb
la música que publiquem. No
fem música per guanyar diners!
Una altra cosa és que amb la
música que fem puguem viure
dignament.
> Teniu algun projecte per al
futur immediat que es pugui
anunciar?
L’entrenament sempre continua,
bro!
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La gresca no s’atura
Diumenge, la Festa Major culminarà amb molta intensitat

TORNA EL GRAN
TOBOGAN
D’AIGUA URBÀ
El tobogan infinit es tornarà
a instal·lar al Masnou durant
el darrer dia de la Festa Major.
De 129 metres de llarg, estarà
ubicat al carrer del Pintor
Fortuny, entre la plaça de
l’Onze de Setembre i la de la
República. S’hi podran llançar
persones de més de sis anys,
entre les 11 i les 15 h.
L’activitat s’inclou dins la
campanya comercial “Llança’t
a comprar al Masnou”,
endegada des d’El Masnou
Comerç. Per accedir al
tobogan caldrà polsera o
tiquet de viatge.
Entre les 11 i les 15 h, us podreu llançar pel tobogan infinit, que fa 129 metres de llarg. RAMON BOADELLA

L’

últim dia de Festa Major estarà
ple d’activitats per gaudir-ne
fins a darrera hora: una visita
guiada a l’església de Sant Pere, una
cercavila amb festa de l’escuma, un
taller de raku en què s’esmaltaran
petites peces de ceràmica fetes a
partir d’un motlle relacionat amb les
nimfes del pregó...

LA SALADETA

El Pot Petit i The Penguins
(Reggae per Xics) seran a
la platja d’Ocata durant la
darrera tarda de Festa Major.

Propostes de tota mena per
esprémer la jornada, que
també comptarà amb un concurs
de pintura ràpida i un de paelles.
Quant a la música, a més de La
Saladeta, la tarda musical per
als més petits en què actuaran
El Pot Petit i The Penguins
(Reggae per Xics), aquesta

Com s’aconsegueixen
els tiquets de viatge?
Durant el mes de juny,
dins d’aquesta campanya,
als comerços federats del
municipi i a les parades del
Mercat Municipal es podran
aconseguir els vals. El dia del
tobogan es bescanviaran: tres
vals equivaldran a un tiquet
per a un viatge i sis vals es
convertiran en una polsera
amb viatges il·limitats.
També hi haurà un tobogan
inflable d’accés lliure per als
més petits i, a la plaça de la
República, s’hi instal·laran
carpes de menjar i begudes.

Country Ocata mostrarà, una vegada més, com es balla country al Masnou. RAMON BOADELLA

34

EL MASNOU VIU JUNY 2019 | FESTA MAJOR

DIUMENGE 30
ACONSEGUIU
EL CONTE DELS
MARLINETS
Nens i nenes, heu sentit a
parlar dels marlinets? Són uns
éssers fantàstics que viuen
al fons del mar i que, segons
explica la llegenda, fa molts
i molts anys, va descobrir un
pescador del Masnou.
Durant aquesta Festa
Major, aquest conte, ideat
per Elisenda Guiu i amb
il·lustracions d’Elena Feliu, es
repartirà gratuïtament els dies
27 i 28 a la Biblioteca, fins a
exhaurir existències.

POLSERES
PER ALS INFANTS
Perquè les famílies puguin
gaudir de les propostes
festives amb seguretat també
en situacions de concentració
de molta població, Protecció
Civil repartirà polseres
identificatives entre els infants.
Es distribuiran durant les
activitats infantils i les que
es duen a terme a la platja. A
la polsera hi constarà el nom
de l’infant i un telèfon on
poder contactar amb un adult
responsable. Les polseres es
poden recollir a la Casa de
Cultura i a l’OAC en l’horari
habitual dels equipaments, a
partir del 21 de juny.

jornada també comptarà amb
una trobada country, una ballada
de sardanes, i els concerts
corals de La Teatral i de la Coral
Xabec, així com els de David Ros

(folk-pop) i Yes to All?, als Happy
Food Trucks. Aquest darrer dia
de Festa Major s’encetarà amb
la tradicional despertada de la
Colla de Diables i s’acomiadarà

amb la rua pels carrers dels
trabucaires, galejant amb
l’espetec de les seves salves. A
més, de 10 a 14 h, a l’avinguda de
Pau Casals es podrà donar sang.

Si voleu refrescar-vos, teniu la festa de l’escuma. RAMON BOADELLA

Les sardanes es ballaran a la plaça d’Ocata. RAMON BOADELLA

Un concurs per triar la millor paella. RAMON BOADELLA
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El Pot Petit
Dòmenec Cano

El Pot Petit portarà a La
Saladeta, el diumenge
de Festa Major a la tarda,
un espectacle infantil i
familiar de gran format
i amb l’excel·lència com
a tret definitori. Hi és en
tots els elements amb
què ompliran l’escenari:
les veus, la interpretació
musical, els titelles, la
teatralització de les
històries que expliquen
les cançons... Les lletres
estan farcides d’aventures i
animals, transmeten valors
i naturalitzen les emocions
que senten els infants.

> Què pot esperar el públic
del Masnou de la vostra
actuació?
Un concert molt festiu, per
ballar i cantar sense parar.
Amb vuit músics sobre
l’escenari, titelles, teatre... Un
espectacle molt complet.
> La diversió, doncs, està
assegurada, però la vostra
proposta va més enllà.
Sí, és el nostre tret diferencial.
És un concert, però donem
molta importància a la posada
en escena i als titelles, que
són la part més màgica.
Les històries ens les van
presentant dos amics que
surten del pot petit, en Pau i la
Jana, i ens acompanyen a viure
aventures.

La qualitat també
impregna els canals
digitals amb què volen
transmetre la seva música,
especialment al seu web
(www.potpetit.com) i al seu
canal de Youtube, on es
poden trobar els videoclips
de les seves cançons amb
traducció al llenguatge de
signes per a nens i nenes
amb sordesa. En deu anys
d’història, han editat
tres àlbums, han estat
finalistes en dues edicions
dels premis Enderrock i
han participat en diversos
festivals, com la Mostra
Igualada i o l’Acustiqueta
de Figueres. Parlem amb
Helena Bagué, la Jana,
cantant i actriu d’aquest
magnífic grup.
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> Així, estarà basat en les
cançons del vostre darrer
àlbum, A l’aventura?
Interpretarem temes dels tres
CDs, però amb més protagonisme
del darrer, que vam treure just ara
fa un any. Estem presentant els
nous temes, però no oblidem els
que tenen més èxit dels altres dos
i que la gent espera escoltar.

“Musicalment, fem coses
molt complexes, molt
treballades. Sí, la música
per a nens i nenes ha
d’estar ben feta. Que no
ens sorprengui”.

> A les vostres cançons hi són
ben presents la natura i els
animals. Són els personatges
que funcionen millor per
transmetre valors i fer
pedagogia?
Intentem que cada cançó tingui
un missatge i connectar amb
el públic que ens està veient.
Sobretot, nens i nenes, però
sense oblidar els pares i les
mares. Per exemple, una de les
cançons parla d’un lleó que
té vergonya, perquè és una
emoció que experimenten els
nens i les nenes des de ben
petits, com la por, l’alegria...
Sovint personifiquem aquestes
emocions a través d’un animal.
És la manera més divertida de
parlar-ne i que els nens i nenes
connectin millor amb la història.

> Vuit persones actuant i tocant
música. És una posada en
escena força potent.
Té una logística complicada...
[riu]. Hem apostat pels concerts
en directe, amb una proposta
musical molt potent i crec que
molt necessària, per tal que
els infants puguin veure una
banda de música completa, amb
instruments com la bateria, el
teclat, el violí, el saxo, el trombó,
el baix, la guitarra i la veu.
Acompanyats de titelles, és clar.
I l’equip no acaba aquí: també
comptem amb un tècnic de so,
que és imprescindible, un altre de
llum en alguns dels muntatges, a
més de la nostra road manager...
Som una bona colla per tirar-ho
endavant.
> Sorprèn positivament
aquesta posada en escena i la
qualitat musical.
No hauria de sorprendre. Fem
música amb el mateix rigor que

si la féssim per a adults. L’únic és
que el contingut de les lletres és
l’apropiat perquè el nen o la nena
el pugui entendre. Musicalment,
però, fem coses molt complexes,
molt treballades. Sí, la música
per a nens i nenes ha d’estar ben
feta. Que no ens sorprengui.
Hem lluitat molt per afirmarnos com una banda de músics
professionals, com qualsevol
altra, i canviar la mentalitat.
El públic ja ho ha entès i ens
valora molt, omplint les places
a rebentar allà on anem. De
mica en mica, estem fent que ho
entenguin els programadors, els
mitjans de comunicació... Fa deu
anys que reivindiquem això, fent
les coses molt ben fetes, amb
molta qualitat, perquè se’ns valori
com toca.
> Cal felicitar-vos igualment
per la qualitat dels videoclips al
vostre canal de Youtube.
També hem volgut donar molta

importància a aquesta part.
Actualment, els nens i les nenes
miren molt les pantalles. Podem
intentar limitar-ho, però també
oferir-los continguts de qualitat.
A Internet hi ha de tot i més,
així doncs, els oferim videoclips
ben fets, il·lustracions boniques,
animació molt treballada... Li
hem donat molta importància
i ha costat molt fer-ho, perquè
la producció audiovisual
és caríssima. Com que ens
autogestionem en tot, tot surt
de les actuacions, i ens ha costat
uns dos anys tenir el raconet, els
recursos, per fer-ho ben fet i no de
qualsevol manera.
> Però és que fins i tot us heu
preocupat d’acompanyar els
videoclips amb un intèrpret de
llengua de signes. Molt lloable!
D’on surt aquesta idea?
Va ser molt bonic l’origen d’això.
La Marina, una nena, se’ns va
acostar en una actuació a la Selva

de Mar, a l’Alt Empordà. Ens
va explicar que la seva escola
és inclusiva, amb nens i nenes
amb sordesa a l’aula ordinària,
i tota la resta han d’aprendre la
llengua de signes. Havien après
la nostra cançó “Els pirates” en
llengua de signes. Nosaltres
pensàvem que n’haurien fet un
fragment, la tornada. I la vam
convidar a pujar a l’escenari
per fer la cançó signada. Ens va
emocionar molt, perquè va fer
tota la cançó, de dalt a baix, i
amb una expressivitat... Va ser
molt especial. Arran d’això se’ns
va despertar tot l’interès. I ens
vam dir: “Ostres, volem que la
nostra música arribi a tothom i
sigui inclusiva”. Que un nen sord
o una nena sorda pugui veure les
nostres cançons signades i saber
què estan dient. A partir d’aquí,
vam gravar les nostres cançons
amb un intèrpret de la llengua
de signes. En el cas d’“Els pirates”,
vam convidar la Marina a fer-ho.
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ENTREVISTA

Mireia Cuxart
La formació The Penguins
és un dels fenòmens de
la música per a infants
d’aquests darrers anys
amb el projecte Reggae
per Xics. Des de Sant Feliu
de Llobregat visitaran el
Masnou, el 30 de juny,
durant La Saladeta,
per acostar la música
jamaicana als més petits.
La banda està formada
per nou músics de directe
(bateria, baix, guitarra,
teclats, saxo baríton, saxo
tenor, trompeta i dos
cantants), als quals se sumen
els tècnics de llums i so.
Polifacètics de mena,
per al públic adult són
també The Penguins Band
i a alguns dels músics
també els podeu trobar
en altres projectes, com
Los Retrovisores, Adala,
Rampalion, Sr. Wilson,
Island Defenders...
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The Penguins
(‘Reggae per Xics’)
> Al Masnou, ens traslladareu
de la platja a l’espai. Com hem
de venir preparats?
Instal·larem el cosmòdrom
Kingston a la platja de
Masnou i, des d’allà, iniciarem
un viatge a bord de la Nau
RPX-4 cap al planeta Garvey.
Durant el trajecte coneixerem
moltíssims personatges (el
Dr. Pins, el Gripau Blau…)

“Repassarem diversos
estils jamaicans, com
el calipso, l’ska, el
rocksteady o el reggae”
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i repassarem diversos estils
jamaicans, com el calipso,
l’ska, el rocksteady o el reggae.
Imprescindible: deixeu a casa
la vergonya, veniu amb el vestit
d’astronauta i moltes ganes de
ballar!
> Amb una intensa posada
en escena que s’allunya de
l’animació més tradicional,
de quina manera és present
la pedagogia en els vostres
temes?
Podríem destacar moltíssimes
coses de l’apartat musical: gaudir
d’una banda de nou músics (és
espectacular com fascina els
més petits la secció de vents), i
com interioritzen el ritme i el pes
que té el bombo de la bateria
dins un compàs. També podríem
parlar del contingut de les lletres
o dels esquetxos, o del fet de

pràcticament no marcar quin
ha de ser el comportament del
públic durant el concert.
Tot i així, considerem que el
millor aprenentatge —i del que
estem més orgullosos— és que
es reuneixi en un espai comú
gent d’edats i orígens molt
diferents, ens traiem les nostres
màscares i impostures del dia a
dia i decidim riure, plorar, cridar i
ballar conjuntament, interactuant
entre nosaltres. És a dir, decidim
emocionar-nos de forma
col·lectiva, reforçant el sentiment
de comunitat.
> Com es porta això de ser
tants membres que pugen,
durant tants anys, plegats als
escenaris?
La veritat és que en un equip
d’entre deu i onze persones hi ha

molta diversitat i això enriqueix
el grup humà. Acabes sentint
que tens un suport i es forja una
amistat que va més enllà del
projecte. Tot i així, es necessita
molta empatia i una mica més de
paciència! Quan sorgeix algun
conflicte o et molesta l’actitud
d’algú, has de pensar si en un
altre context tu potser fas el
mateix. Has de comptar fins a
deu, respirar una mica i deixar
aquell debat per a més endavant.
Vaja, tot al contrari que al Twitter!
[riuen].
> Parlem de la vostra quarta
aventura musical: el nou disc
Ballant damunt la Lluna, en què,
per primera vegada, incorporeu
composicions pròpies.
Estem orgullosos de poder dir
que, en aquest nou disc (que,
per cert, també podeu trobar en
format vinil LP), hem incorporat
temes compostos per la banda.
Era un pas endavant que se’ns

reclamava de feia temps, però
ens feia un cert respecte. Després
de set anys d’història de Reggae
per Xics hem pogut compartir
molts moments amb vosaltres, en
festes majors, teatres..., i sabem
que la nostra música sona en
viatges en cotxe, aniversaris, en
el moment de despertar-se, a les
escoles... Després de tots aquests
inputs, ens hem vist amb força
per atrevir-nos a compondre
nosaltres i saber que, d’alguna
manera o altra, podríem arribar
a interpel·lar el públic, i també, a
nosaltres mateixos.
> En aquest disc presenteu una
nova versió de L’avi que estima
el mar, amb la col·laboració
de The Gramophone Allstars,
que, precisament, van tocar
l’any passat al mateix escenari
on tocareu vosaltres: la platja.
Aquest tema es podria dir
que és ja un himne per a la
formació?

Sempre ens ha agradat envoltarnos de grans músics, als quals
admirem per la música que fan,
i d’alguna manera apropar-los
als més petits de la casa. Hem
tingut la sort que col·laboressin
amb el projecte de Reggae per
Xics Dani Nel·lo, Ramon Mirabet,
Joan Garriga, Dr. Ring Ding,
Rampalion... I en aquest darrer

“The Penguins no va
néixer com un grup de
música familiar, sinó
que ja fa dotze anys que
toquem per al públic
adult, com a banda de
música jamaicana”

treball hem tingut els amics de
The Gramophone Allstars, una
big band sencera reinterpretant
la cançó de L’avi que estima el
mar, amb els arranjaments de
fons de In The Mood For Ska, de
Lord Tanamo.
La majoria de nosaltres no
coneixíem aquest tema d’Antoni
Pàmies, però a través d’alguna
experiència personal (mestres
de música a primària i cap d’un
agrupament escolta) vam veure
que tenia un potencial enorme.
I s’ha acabat convertint en un
autèntic himne que fins i tot ens
reclamen als nostres concerts
nocturns!
> Si els acompanyants dels
infants al concert volen gaudir
encara més de la vostra música
han de saber que tenen The
Penguins Band. Ens expliqueu
una mica aquest projecte per al
públic adult?
Just acabem de publicar un nou
disc titulat Herois de cartró, en què
trobareu onze cançons pròpies
que musicalment s’instal·len entre
les illes de Jamaica i Anglaterra, i
que abracen un vessant més pop
del soul i del reggae.
Cal aclarir, per a qui no ho sàpiga,
que The Penguins no va néixer
com un grup de música familiar.
Sinó que ja fa dotze anys que
toquem per al públic adult, a
les nits, com a banda de música
jamaicana. I va ser l’any 2011
quan vam començar el projecte
de Reggae per Xics arran d’una
petita casualitat i com a quelcom
que havia de ser només per a un
concert.
Sabem que aquesta dualitat,
de vegades, genera confusió
a la gent, però nosaltres ho
portem amb naturalitat i ens
agrada mantenir-la, perquè,
per nosaltres, representa
perfectament la manera com
entenem la música, quelcom
transversal.
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#FMelMasnou2019

NIT DE SANT JOAN

Diumenge 23 de juny
A partir de les 20.30 h
Jardins de Can Malet
La Flama del Canigó
Un grup de persones voluntàries portarà la flama que
ha d’encendre les fogueres de Sant Joan del Masnou.
Combinant trams de cursa corrent amb d’altres en
bicicleta, pugen fins al cim del Canigó per renovar
l’esperit que ha d’alimentar la celebració.
A continuació: cercavila fins a les revetlles de la plaça
de Ramón y Cajal (al Masnou Alt) i de l’esplanada de
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. Després, encesa
de les fogueres.
Reserva de taules per a la revetlla (sopar de
carmanyola) de la plaça de Ramón y Cajal: telèfon
600 800 148.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou, Assemblea
Nacional Catalana (ANC), Associació de Veïns i Veïnes
del Masnou Alt - Luz del Alba, Atabalats del Masnou,
Colla de Diables del Masnou, Colla de Geganters
del Masnou, Flama del Masnou, Òmnium Cultural i
Protecció Civil.



Del 21 al 30
de juny 2019
Pistes esportives de Pau
Casals
Fira d’atraccions
Els dies 21, 22, 23, 28 i 29
de juny, de 17 a 2 h, i els
dies 24, 25, 26, 27 i 30 de
juny, de 17 a 23 h.
Més informació a la
pàgina 45.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou

Del 28 al 30
de juny
El trenet de la Festa
Major
Els dies 28 i 29 de juny, de
17.30 a 00 h, i el dia 30 de
juny, de 17.30 a 22.30 h.

DURANT LA FESTA MAJOR
Moveu-vos per la Festa
Major en trenet. El tren
circularà pels carrers
del Masnou i oferirà dos
itineraris. Vegeu-ne el
recorregut i els punts
d’aturada a la pàgina 63.
Observacions: no es pot
fer el recorregut sencer.
Cal baixar del tren en
el punt del final del
recorregut.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou

Del 28 al 30
de juny
Jardins dels Països Catalans
Happy Food Trucks
Divendres 28, de 17 a 2 h;
dissabte 29, d’11 a 2 h, i
diumenge 30, d’11 a 00 h.

Festival gastronòmic
itinerant acompanyat de
concerts i activitats per a
tots els públics. Vegeu-ne
més detalls a la pàgina 49.
Ho organitzen: Happy
Food Trucks i Ajuntament
del Masnou

Del 28 al 30
de juny
Casa de Cultura
Fotoreclam oficial de la
Festa Major
Divendres 28 de juny,
de 18 a 20 h; dissabte 29
de juny, de 18 a 20 h, i
diumenge 30 de juny, d’11
a 14 h. Podreu emportarvos el millor record de
la Festa Major amb una
fotografia instantània.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou
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Fins al 28 de juny
Biblioteca Joan Coromines
Exposició de dibuixos:
“Vuitanta anys dels
gegants del Masnou”
Horari de la Biblioteca: de
dilluns a dijous, de 15 a
20.30 h; divendres, de 9 a
14 h, i dissabtes, tancat.
Durant l’any 2019, els
gegants del Masnou, en
Pere i l’Eulàlia, compleixen
vuitanta anys. En el marc
de la celebració, les vuit
escoles de la vila (Escolàpies,
Sagrada Família, Marinada,
Ocata, Bergantí, Lluís
Millet, Rosa Sensat i Ferrer
i Guàrdia) han participat
en el concurs de dibuix
organitzat per la colla.
L’obra guanyadora ha estat
la imatge del cartell, tant
en la versió digital com en
la de paper, de la Trobada
de Santa Eulàlia 2019.
Aquesta exposició recull
tots els dibuixos presentats
per alumnes de 3r i 4t
de primària dels centres
educatius per retre el seu
particular homenatge als
dos gegants.
Ho organitzen:
Ajuntament del Masnou
i Colla de Geganters del
Masnou

El 29 i 30 de juny
Diversos espais
Tip de Tapes
Els bars i restaurants del
municipi elaboren una
tapa que ha de portar
un nom inspirat en la
Festa Major, i l’oferiran
a la població els dies
29 i 30 de juny, durant
l’horari d’obertura del seu
establiment i al preu d’un
euro per tapa.
Vegeu-ne tots els detalls a
la pàgina 47.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou

42

A partir del 21
de juny
Recollida de banderoles
de Festa Major
Les banderoles de la
Festa Major es podran
aconseguir a partir del
21 de juny als punts
següents: Casa de
Cultura (Oficina de
Turisme), Biblioteca Joan
Coromines, i oficines
municipals de Roger
de Flor, 23, i Tomàs
Vives, 4. El 27 i el 28 de
juny també les podreu
trobar durant els actes
de Festa Major al Punt
d’Informació Municipal
(PIMM), instal·lat a la platja
d’Ocata. Fins a exhaurir-ne
les existències.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou

El 29 i 30 de juny
De 10 a 22 h
Roger de Flor i plaça de
Catalunya, fins al carrer de
Santa Rosa
Fira d’Artesania
Fira de productes artesans
del Masnou, Alella i Teià
que ajuden a guarnir
qualsevol celebració.
Ho organitza: Fem Fira

Del 28 al 30
de juny
Complex Esportiu
Municipal
III Campionat Nacional
de Bàsquet Unificat, El
Masnou 2019
Special Olympics España
i la Fundació Ricky
Rubio uneixen forces
i organitzen plegats
la tercera edició del
Campionat Nacional de
Bàsquet Unificat.
Vegeu-ne més detalls a la
pàgina 51.
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou
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El 28 i 29 de juny
De 00 a 5 h (28 de juny)
De 00 a 6 h (29 de juny)
PIMM al baixador d’Ocata
Punt lila
Un espai per a la prevenció
de les violències sexistes
a la Festa Major seguint el
Protocol d’actuació contra
les violències sexistes a
les festes populars de la
vila. Més informació a la
pàgina 21.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou

Dijous 27 de juny

10 h
Carrer de Sant Rafael
Inauguració del carrer
engalanat
Seguint una de
les tradicions més
emblemàtiques de la Festa
Major, el carrer de Sant
Rafael es torna a vestir de
gala. En aquesta ocasió, els
guarniments evocaran el
mar, element fonamental
de la vila.
Ho organitza: Associació
de Veïns del Carrer de Sant
Rafael
19 h
Jardins dels Països Catalans
Actuació dels Marxosos
d’Ocata
Música diversa i divertida
de diferents èpoques.
Ho organitza: Casal dels
Avis d’Ocata
20.30 h
Jardins de Can Malet
Concert Coral
Concert Coral amb un
repertori variat per evocar
les diverses emocions
que es barregen en una
celebració col·lectiva.
Ho organitza: Associació
Cor Scandicus
21.15 h
Platja d’Ocata
Sopar de germanor previ
al pregó

Reforceu el sentiment
de comunitat durant
el sopar col·lectiu per
celebrar l’inici oficial de
la Festa Major. Compartiu
la carmanyola i un bon
nombre d’experiències
memorables.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou
22 h
Sortida de la plaça Nova de
les Dones del Tèxtil
Cercavila dels tres
elements
Els seguicis que
acompanyen les tres
nimfes en la seva arribada
a la vila per protagonitzar
un fenomen prodigiós
recorren els carrers per
animar a la participació.
Recorregut: plaça Nova
de les Dones del Tèxtil,
Flos i Calcat, Tomàs Vives,
Sant Felip, Baixada al Port,
passeig Marítim/baixador
d’Ocata.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou
22.30 h
Platja d’Ocata
Pregó de la Festa Major
Espectacle ideat i dirigit
per Bibiana Morales i
Víctor Sancho.
Des de fa quatre anys,
el pregó protagonitza
l’acte d’inici de la Festa
Major i difon l’essència
dels elements naturals
característics del Masnou.
Les nimfes de la terra, el
mar i el foc es tornen a
unir per donar inici a la
celebració. De la trobada,
enguany apareixerà un
nou element màgic que
estarà present durant
tota la celebració i
s’incorporarà a l’activitat
social del municipi.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou

Divendres 28
de juny

17 h
Carrer de Sant Rafael
La Città Infinita
Performance lúdica,
sostenible i participativa.
Un treball en equip
que esdevé un joc
de construcció per
aconseguir una nova idea
de ciutat, utilitzant residus
industrials, principalment
de fusta.
Ho organitza: Associació
de Veïns del Carrer de Sant
Rafael
17.30 h
Esplai de Gent Gran
de Can Mandri
Actuació dels Salerosos
de Can Mandri
Un grup sempre animat
que aconsegueix
encomanar el seu
entusiasme i la seva
alegria de viure mitjançant
la música, el ball i altres
arts escèniques.
Ho organitza: Esplai de
Gent Gran de Can Mandri
18 h
Plaça d’Ocata
Subhasta cantada
de peix
Els pescadors de la
Confraria Verge del Carme
de Montgat, el Masnou
i Premià de Mar són
guardians d’una tradició
que volen compartir i
fer pública, la subhasta
cantada de peix. Un
any més, la porten al
Masnou per la Festa Major,
perquè qui ho vulgui
pugui comprar peix de
les nostres costes. No cal
reserva prèvia, però qui hi
faci tard trobarà tot el peix
venut!
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou
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19.15 h
Les Seixanta Escales
Concert de rock
La Banda i l’Orquestra
de l’EMUMM obriran un
concert ben especial, en
què la Jove Orquestra de
Cambra del Masnou farà
versions d’alguns dels
èxits més coneguts de la
història del rock.
Ho organitzen: Escola
Municipal de Música del
Masnou (EMUMM) i Jove
Orquestra de Cambra del
Masnou.
19.30 h
Jardins de Can Malet
Cantada d’havaneres i
gòspel del Cor de Can
Malet amb el suport
d’Emma Calvo
Una tradició musical
molt mediterrània es
barreja amb una altra
vinguda d’ultramar. I tot
ben acompanyat de rom
cremat.
Ho organitza: Casal dels
Avis de Can Malet
20 h
Espai Casinet i Casa de
Cultura
Inauguració de les
exposicions de Ramón
de los Heros i de la
llegenda de les nimfes
del pregó
L’artista badaloní Ramón
de los Heros ha estat el
creador de destacades
figures protagonistes
de festes populars, com
el Gegant Carboner de
la cavalcada de Reis
Barcelona o el Dimoni
de les Festes de Maig
de Badalona. Enguany
col·labora en la creació
d’un ésser màgic que
enriquirà la Festa Major
de Sant Pere. L’exposició a
l’Espai Casinet permetrà
conèixer la seva obra i
el seu taller a la fàbrica
MOBBA de Badalona. Com
a complement, la Casa
de Cultura acollirà una

exposició que recordarà
la llegenda de les nimfes
que han protagonitzat el
pregó de Festa Major els
darrers anys.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou
20.45 h
Platja d’Ocata
Exhibició de ball
de bastons
Petita mostra de ball de
bastons realitzada per la
colla petita i la colla adulta
de la Colla Bastonera Ple
de Cops.
Ho organitza: Colla
Bastonera Ple de Cops
21 h
Ca n’Humet
Correfoc juvenil
El foc, un dels elements
essencials protagonista
de la Festa Major, fa el
seu primer recorregut
per la vila. Amb el punt
de sortida a Ca n’Humet,
passarà pels carrers de
Fontanills, Mare de Déu de
Núria, Mestres Villà, plaça
d’Ocata, Mestres Villà,
Tomàs Vives, Sant Felip,
Baixada al Port i passeig
Marítim.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou
21 h
Jardins dels Països Catalans
Concert amb la formació
Cuarto Segunda
Actuació per a públic
jove. Hip-hop amb
acompanyament.
Ho organitzen: Happy
Foodtrucks i Ajuntament
del Masnou
21.15 h
Platja d’Ocata
Revetlla de Sant Pere
La nit central de la Festa
Major acollirà un bon
nombre de propostes:
A les 21.15 h, havaneres
amb Borinquen i rom

cremat, a càrrec de
l’Associació Cultural Sons.
A les 23 h, focs d’artifici
a càrrec de Pirotècnia
Garcia (direcció artística
de Manuel Osuna).
A les 23.30 h, revetlla
amenitzada per
Hotel Cochambre.
A continuació, actuacions
dels discjòqueis
Boytronique i
Plusniners.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou
23.30 h
Jardins dels Països Catalans
Concert Ominira
Concert jove amb Ominira
(estil dub&afrobeat).
Ho organitzen: Happy
Foodtrucks i Ajuntament
del Masnou

Dissabte 29
de juny

De 9 a 22 h
Camp municipal d’Ocata
Torneig de Festa Major El
Masnou 2019 - Salvador
Eugeni
Torneig de futbol 7 i
11. També tindrà lloc el
divendres 28, de 17.30 a 21
h i el diumenge 30, de 10
a 20 h. A més, dissabte, se
celebrarà un sopar (de 22 a
2 h) al Camp municipal del
Masnou.
Ho organitza: Club Atlètic
Masnou
10 h
Carrer de Sant Rafael
Esmorzar per a tothom i
beguda amb porró
Els àpats col·lectius
acostumen a ser un bon
moment per recuperar
i assaborir tradicions.
Esmorzar compartit
fins a exhaurir les
existències.
Ho organitza: Associació
de Veïns del Carrer de Sant
Rafael

10 h
Can Malet, primera planta
Torneig infantil d’escacs
Torneig adreçat a
qualsevol persona menor
de 16 anys.
Ho organitza: Club Escacs
Masnou
10.15 h
Casinet Socnum
Billar a tres bandes,
torneig de Festa Major
Partides de billar a
tres bandes amb la
participació de jugadors
d’arreu de Catalunya.
Ho organitza: Socnum
Casinet
11 h
Església de Sant Pere
Missa solemne
concelebrada
Celebració religiosa
acompanyada per la
intervenció del Cor de
Cambra de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB).
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou
11 h
Plaça del davant
de l’edifici municipal Roger
de Flor, 23.
Festa familiar terra,
mar i foc
Jocs i piscina per a nens
i nenes fins als 6 anys.
Construcció de circuits
d’aigua per a tota la
família.
Ho organitzen: Fem Fira i
Lleureka
11.30 h
La Teatral, c. dels Mestres
Villà, 73
Música en família
Taller per gaudir de
la música en família:
activitats centrades
en l’escolta, el
cant, el moviment i
l’experimentació amb
la música, basades en el

mètode Totsona i la Music
Learnig Theory.
D’11.30 a 12.15 h: infants
de 6 a 24 mesos. De 12.30
h a 13.15 h: infants de 2 a
5 anys.
Ho organitza: Associació
La Teatral del Masnou
11.45 h
Plaça de l’Església
Pa amb vi i sucre
Esmorzar gratuït per als
veïns i veïnes a la sortida
de la missa concelebrada.
Ho organitza: Associació
de Veïns del Casc Antic
12 h
Club de Tennis Masnou
Partit d’Exhibició (Jordi
Arrese & Marc Gorriz)
Exhibició de tennis entre
dos esportistes d’alt nivell
internacional.
Ho organitza: Club Tennis
Masnou
12 h
Carrer de Sant Domènech
Dinar de Festa Major
del Club Excursionista
del Masnou
Àpat col·lectiu per
compartir experiències,
records i projectes de
futur.
Ho organitza: Club
Excursionista del Masnou
12 h
Carrer de Pere Grau
Tast de fideuà popular
al carrer de Pere Grau
Una altra proposta per
compartir àpat i una bona
estona. Fins a acabar les
existències.
Ho organitza: Hotel
Torino
13 h
Jardins dels Països Catalans
Tubs del món, amb Xavi
Lozano
Espectacle familiar.
Ho organitzen: Happy
Foodtrucks i Ajuntament
del Masnou
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PROGRAMA
17 h
Plaça de Miquel Marti i Pol
XXXIII Trobada de
Gegants
Com cada any, diverses
colles de gegants d’arreu
de Catalunya i les escoles i
els capgrossos del Masnou
es troben a la nostra vila.
Enguany, la cita esdevé
més especial per celebrar
el vuitantè aniversari dels
gegants locals, el Pere i
l’Eulàlia.
Recorregut: plaça de
Miquel Martí i Pol, Torrent
de Vallmora, Roger de Flor,
Sant Rafael, Sant Felip, Dr.
Agell, Pere Grau, Pintor
Miquel Villà, Mestres Villà,
Esperança, Roger de Flor
i plaça Nova de les Dones
del Tèxtil.
Ho organitza: Colla de
Geganters del Masnou
18 h
Plaça del davant
de l’edifici municipal
de Roger de Flor, 23
Desfilada i primer
Concurs Caní Ple de
Peluts
Desfilada Peluts G&G
Rescat i 1r Concurs Ple
de Peluts. Obert a tots
els gossos del Masnou.
Obsequis per a tots els
participants.
Consulteu les bases del
concurs. Inscripcions a
sonimagi@hotmail.com,
indicant a l’assumpte
“Ple de Peluts”. Places
limitades.
Ho organitzen: Fem Fira i
G&G Rescat
18.30 h
Jardins dels Països Catalans
Concurs de picants
amb Miquel Sala
Qui s’atreveix a tastar els
plats més picants? El xef
Miquel Sala planteja un
repte amb els picants més
coneguts del món, des
dels més suaus fins als més
potents. Les inscripcions
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al concurs es faran durant
l’esdeveniment.
Premi: quatre
consumicions i sopar
gratuït per al guanyador.
Ho organitzen: Happy
Food Trucks i Ajuntament
del Masnou
19 h
Pl. de l’Església
El gran joc “El Masnou,
terra de mar”
Un repte amb pistes
escampades per tota la
població, enigmes i proves
esbojarrades que haureu
de fer amb un telèfon i
un compte d’Instagram.
Tindreu 90 minuts per
descobrir on heu d’anar, fer
la missió que se us proposa
i immortalitzar-la amb una
fotografia.
La velocitat amb què
respongueu, la qualitat de
les fotografies i la quantitat
d’amics que us cliquin a
“m’agrada” seran clau per
obtenir la victòria. Esteu
preparats per al repte? Els
menors d’edat han d’anar
acompanyats d’un adult.
Informació i reserves: al
web www.elmasnou.cat,
a l’Oficina de Turisme del
Masnou, tel. 93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou
19 h
Casino del Masnou
Concert de l’Orquestra
Maravella
Concert de peces musicals
de totes èpoques, temps
per a la nostàlgia i l’alegria
de la celebració amb
l’Orquestra Maravella.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou
19 h
Plaça d’Ocata
Ballada de swing
Música i ball de swing.
Tothom podrà gaudir
d’aquest reeixit estil
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musical amb una classe
oberta.
Ho organitza: Ple de
Swing
19 h
Av. de Pau Casals
VII Baixada
d’Andròmines
Cursa d’andròmines amb
vehicles de construcció
pròpia, sense motor i fets
amb materials de rebuig i
andròmines de tot tipus.
Activitat patrocinada
per Construccions Jordi
Fortea. Cal inscripció
prèvia.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou
20 h
Jardins dels Països Catalans
Concert a càrrec
d’Albert Lax
Rock alternatiu.
Ho organitzen: Happy
Food Trucks i Ajuntament
del Masnou
21 h
Plaça de l’Església
Sopar de germanor
Veïns i amics del nucli
antic s’instal·len al carrer
per sopar junts. Tothom
porta el seu sopar i es
comparteixen la beguda
i les postres amb música
d’acompanyament.
Ho organitza: Associació
de Veïns del Casc Antic
22 h
Parc del Llac
Cantada d’havaneres
amb rom cremat
La celebració estival és
un moment idoni per
recuperar les cançons
que parlen de la nostàlgia
dels viatges a ultramar. I
tot acompanyat de rom
cremat i en un paratge
privilegiat de la vila.
Ho organitza: Associació
de Veïns del Bellresguard
22 h
Platja d’Ocata

La Salada
Nit de concerts joves a
partir de les 22 h.
Hi actuaran:
• DJ Surda (obrirà i tancarà
la nit)
• ADALA & The Same
Song Band
• New York Ska Jazz
Ensemble
• Juantxo Skalari & The
Rude Band
• Sample Corp
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou
22.30 h
Plaça Nova de les Dones
del Tèxtil
Correfoc adult
El foc torna a manifestarse pels carrers de la vila.
Amb sortida des de la
plaça Nova de les Dones
del Tèxtil, passarà pels
carrers de Roger de
Flor, Esperança, Tomàs
Vives, Sant Felip, Pintor
Miquel Villà, Pere Grau,
Mare de Déu de Núria,
Sant Bru, Dr. Botey,
Capità Mirambell, Joan
Maragall, República
Argentina, avinguda de la
Generalitat de Catalunya,
Fontanills i parc del
Mil·lenari.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou
22.30 h
Jardins dels Països
Catalans
Concert Happy Food
Trucks Band
Versions de temes
coneguts per a un públic
ampli.
Ho organitzen: Happy
Food Trucks i Ajuntament
del Masnou
23 h
Casino del Masnou
Ball tirat amb l’Orquestra
Maravella

Arriba el moment de
demostrar la destresa
amb estils diversos de
música al tradicional ball
tirat.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou

Diumenge 30
de juny

8h
Diversos carrers
del Masnou
Tradicional despertada
Per aprofitar cada dia de
celebració, la Colla de
Diables ajuda a tots els
veïns i veïnes a matinar.
Ho organitza: Colla de
Diables del Masnou
8.30 h
Plaça de la Llibertat
Concurs de pintura
ràpida
Concurs de pintura en
tres llocs emblemàtics del
poble. Cal consultar les
bases del concurs.
Ho organitza: Òmnium
Cultural Alella, el Masnou
i Teià
9.15 h
Port del Masnou,
Escola de Vela
XXVI Travessa Port
del Masnou
Tradicional cita esportiva
oberta a nedadors i
nedadores a partir de
8 anys, federats i no
federats. Es poden nedar
dues distàncies: 600 m i
1.200 m.
Ho organitza: Natació
El Masnou
9.30 h
Can Malet, primera planta
Torneig de partides
ràpides d’escacs
Torneig festiu de partides
ràpides d’escacs (3 minuts
per bàndol + 2 segons
addicionals per jugada).
Ho organitza: Club Escacs
Masnou

PROGRAMA
10 h
Complex Esportiu
Municipal
Memorial Esteve &
Josepo
Partit de bàsquet de
veterans.
Ho organitza: Veterans
Bàsquet El Masnou
10 h
Carrer de Pau Casals
Campanya de donació
de sang
Enmig de la celebració
també hi haurà temps per
a la solidaritat. Campanya
de donació de sang amb
la unitat mòbil del Banc de
Sang i Teixits.
Ho organitza: Banc
de Sang i Teixits
10.30 h
Església de Sant Pere
Visita guiada a l’església
de Sant Pere del Masnou
Teniu la possibilitat de
conèixer amb detall la
història d’aquest edifici
tan emblemàtic des de
dins i comprovar les vistes
fantàstiques que hi ha des
del campanar.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou
11 h
Plaça de l’Onze de
Setembre
Llança’t a comprar al
Masnou! Tobogan infinit
Els comerços federats del
municipi proposen una
estona d’esbarjo amb
atraccions aquàtiques:
un tobogan d’aigua de
dos carrils de 129 m i una
atracció refrescant per a
infants.
Més informació a la
pàgina 33.
Ho organitza: Federació
del Comerç, la Indústria i
el Turisme del Masnou
11 h
Plaça de Ramón y Cajal
Concurs de Paelles del
Masnou Alt 2019

Voleu saber qui fa la millor
paella de la vila? Us atreviu
a posar a prova les vostres
habilitats culinàries? Cal
consultar les bases del
concurs.
Ho organitza: Associació
de Veïns i Veïnes del
Masnou Alt
11 h
Plaça de Miquel Martí i Pol
Cercavila i festa
de l’escuma
L’aigua, element
protagonista de la
celebració, esdevé el
centre d’aquesta cita.
Concentració a les 11 h.
A les 11.30 h: inici de la
cercavila des de la plaça
de Miquel Martí i Pol cap a
la plaça de Marcel·lina de
Monteys. Allà, a les 12 h, hi
ha programada la festa de
l’escuma.
Recorregut: plaça de
Miquel Martí Pol, Torrent
de Vallmora, carrers de
Josep Pujadas Truch i
Romà Fabra, i plaça de
Marcel·lina de Monteys.
Ho organitza: Colla de
Diables del Masnou
11 h
Base Nàutic el Masnou
Batejos populars de vela
Activitat que es realitza en
una embarcació col·lectiva
denominada raquero,
on els alumnes aprenen
coneixements bàsics de
nàutica per introduir-se
en la navegació a vela. Hi
haurà tres torns: a les 11, a
les 12 i a les 13 h.
Ho organitza: Club Nàutic
del Masnou
12 h
Carrer de Sant Rafael
Concert coral La Teatral
La coral d’aquesta
escola d’arts escèniques
comparteix la seva
activitat amb el veïnat.

18.30 h
Platja d’Ocata
La Saladeta

Ho organitza: Associació
de Veïns del Carrer de Sant
Rafael

El Pot Petit i a continuació The
Penguins (Reggae per Xics)
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou

12 h
Carrer de Cuba amb carrer
del Dr. Agell
Taller de raku

19 h
Jardins dels Països Catalans
Trobada de country

Taller/exhibició de raku en
què s’esmaltaran petites
peces fetes a partir d’un
motlle relacionat amb
les nimfes protagonistes
del pregó de Festa Major.
Paral·lelament, es courà
una figura més gran, una
nimfa, que serà entregada
a l’Ajuntament per
integrar-se en l’exposició
de la Casa de Cultura.
Ho organitza: Blanc de
Guix

Trobada de country
perquè pugui ballar
tothom qui ho desitgi.
Ho organitza: Country
Ocata
19.30 h
Plaça d’Ocata
Ballada de sardanes
de la Festa Major
de Sant Pere

13 h
Jardins dels Països Catalans
Concert vermut
amb David Ros
Cita per gaudir de música
folk-pop durant l’aperitiu.
Ho organitzen: Happy
Food Trucks i Ajuntament
del Masnou

Ho organitza:
Ajuntament del Masnou

La formació Punt Cat
Cobla del Masnou posarà
la música per a una de les
cites més representatives
de les tradicions catalanes.
Ho organitza:
Ajuntament del Masnou
20 h
Església de Sant Pere
Concert de Festa Major
amb la Coral Xabec

21 h
Jardins dels Països Catalans
Concert amb Yes to All?
Repertori de versions de
cançons ben conegudes
pel públic.
Ho organitzen: Happy
Food Trucks i Ajuntament
del Masnou
21 h
Plaça de Ramón y Cajal
Tancant la festa
Rua pels carrers galejant
amb els trabucs.
Recorregut: plaça de
Ramón y Cajal, carrers de
Pau Casals i Romà Fabra,
plaça de Marcel·lina
de Monteys, carrers de
Bonaventura Bassegoda,
Roger de Flor, Esperança,
Tomàs Vives, Sant Felip,
Mare de Déu de Núria,
Bergantí Caupolican,
Dr. Botey, Sant Agustí i
Joan Maragall.
Ho organitza: Associació
Veïnal del Cul d’Ocata.
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ESPORTS

Dies de festa... i esport!
La Festa Major inclou un bon grapat d’activitats esportives

El Club de Tennis
Masnou celebra
mig segle de vida

El bàsquet ocuparà gran part de les jornades al Complex Esportiu Municipal. RAMON BOADELLA

La pista Ricky Rubio acollirà el III
Campionat Nacional de Bàsquet Unificat
Special Olympics España i la Fundació Ricky Rubio, amb la
col·laboració d’El Masnou Basquetbol, organitzen plegades la
tercera edició del Campionat Nacional de Bàsquet Unificat. Aquest
campionat, que se celebra per primera vegada al Masnou a la
pista que porta el nom del jugador de l’NBA, destaca per ajuntar
en un mateix equip i terreny de joc persones amb discapacitat
intel·lectual i sense.
El basquetbolista masnoví Ricky Rubio és ambaixador global dels
Special Olympics i exercirà de padrí del torneig d’una competició en
què, durant els dies 28, 29 i 30 de juny, participaran vuit equips de
sis comunitats espanyoles.

L’

esport sempre ha format
part de les propostes de
la Festa Major i, com no
podia ser d’una altra manera,
el cartell d’activitats esportives
de la d’enguany torna a ser molt
extens.
Amb un ampli ventall de
propostes programades al llarg
d’aquests dies, dissabte 29
tindran lloc el Torneig de Festa
Major Salvador Eugeni de futbol 7
i 11, l’infantil d’escacs, el de billar a
tres bandes i un partit d’exhibició

Aquest 2019 el Club de Tennis
el Masnou compleix cinquanta
anys i, des del mes de maig
fins al setembre, ha programat
diverses activitats. Una està
programada dins dels actes
d’aquesta Festa Major i tindrà
lloc el dissabte 29 de juny. Es
tracta d’un partit d’exhibició
entre dos tennistes d’alt nivell
internacional: Jordi Arrese i
Marc Gorriz. Serà al migdia i
obert a tothom.

dels tenistes Jordi Arrese i Marc
Gorriz.
La XXVI Travessa al Port del
Masnou, el Torneig de Partides
Ràpides d’Escacs, el Memorial
Esteve & Josepo i batejos
populars de vela seran el
diumenge 30.

Diumenge tindrà lloc una nova edició de la Travessa al Port. RAMON BOADELLA
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TIP DE TAPES

De tapes pel Masnou
Ruta gastronòmica de petits mossets a un euro

U

n total de 18 establiments
del municipi participen en
l’itinerari gastronòmic de
la Festa Major per oferir petites
creacions gastronòmiques a un
preu únic d’un euro. Serà durant
el divendres 28, el dissabte 29 i
el diumenge 30 de juny. Munteu
la vostra ruta i feu-vos un tip de
tapes!

Horari de divendres, dissabte i
diumenge: D’11 a 14 h i de 17 a
22 h.
ROMAN PIZZA

C. de Sant Felip, 17
La guatlla
Minipizza carbonara amb ou de
guatlla.
Horari de divendres, dissabte i
diumenge: De 20 a 23 h.

LA GINESTA

C. de Sant Felip, 17
Patata a la huancaína
Patata bullida, enciam, ceba,
formatge i nous.
Horari de divendres, dissabte
i diumenge: De les 19 h fins al
tancament.
BAR BLENDED

Pg. de Prat de la Riba, 21
Ping
Horari de divendres, dissabte i
diumenge: De 7.30 a 23 h.
RESTAURANT MARGARITA
“CAN CANALLA”

Pg. de Prat de la Riba, 41
Llagostí “Can Canalla”
Llagostí cruixent amb panko, salsa
tàrtara casolana i arròs inflat.
Horari de divendres, dissabte i
diumenge: D’11 a 14 h.
Les tapes se serviran únicament a
la terrassa.

LA BODEGA DEL PORT
DEL MASNOU

Port esportiu del Masnou, local 63
Melós de galta amb xocolata
Melós de galta de porc amb
xocolata sobre cruixent i fils de
porro.
Horari de divendres, dissabte i
diumenge: De 8.30 a 23 h.
LA TASCA D’ OCATA CAN ROCKI

C. de Sant Bru, 17
Musclo marinat
Musclo amb un llit de verdures
marinades.
Horari de dissabte: A partir de les
18 h.
Horari de diumenge: A partir de
les 12 h.

PAPAGAYO CAFÉ TROPICAL

Port esportiu del Masnou, local 2
Llagostí cruixent
amb salsa tropical
Llagostí arrebossat amb panko i
amb una salsa de mango i coco.
Horari de divendres, dissabte i
diumenge: De 12 a 23 h.

Horari de divendres, dissabte i
diumenge: De 7 a 00 h.
VINS I DIVINS

C. de Barcelona, 3
Divins dels vins
Divinitat de vins.
Horari de divendres, dissabte i
diumenge: De 18 a 00 h.

CANYES I TAPES

Av. de Joan XXIII, 110
Tataki de tonyina amb
salmorejo
Llom de tonyina a la planxa amb
salmorejo.
Horari de divendres, dissabte i
diumenge: De 8 a 00 h.

BAR CAVALLETS

Pl. de Marcel·lina de Monteys, s/n
Miniburguer Cavallets
Tres minihamburgueses de tres
colors diferents amb tres gustos
diferents.
Horari de divendres, dissabte i
diumenge: De 9.30 a 21.30 h.

LA PARADETA DE LA NONNA EVA

C. d’Itàlia, 50
Pizzes artesanals
Porció petita de pizza artesanal
Horari de divendres, dissabte i
diumenge: De 8 a 20 h.
CERVESERIA BAR RESTAURANT
MEDITERRÁNEO

Pl. de Ramón y Cajal, 2
El navarrès
Barqueta amb crema de
formatge, tomàquet, espàrrec i
pernil ibèric.

CARNISSERIA I
CORGELATS MARI

C. de Flos i Calcat, 51
Timbalet de patata i poma
Suflé d’ou, patata i poma.
Horari de divendres: De 8 a 14 h.
BAR RESTAURANT
EL PETIT CANIGÓ

C. de Santiago Rusiñol, 43
Barqueta de lionesa de Sant
Pere
Lionesa farcida de verduretes
fredes amb formatge de cabra i
ratlladet de maionesa.
Horari de divendres, dissabte i
diumenge: De 8 a 17 h.

CAFÈ CENTRAL

CAL ANGEL

C. de Sant Miquel, 19
Tip d’hamburguesa
Minihamburguesa de broqueta
moruna amb formatge de cabra i
ceba caramel·litzada.
Horari de divendres, dissabte i
diumenge: De 9 a 14 h.

C. de Puerto Rico, 7
Pop d’Ocata
Patata al caliu amb pop a la
gallega.
Horari de divendres i dissabte:
De 10 a 00 h.
ÀGORA CAFÈ

ECOLÀNIA

Pl. de Catalunya, 4
Gofres de Sant Pere
Petita massa de gofra farcida de
gelat.

48

EL MASNOU VIU JUNY 2019 | FESTA MAJOR

C. de Torrent Vallmora, 16
Cresta de l’Àgora
Empanades argentines petites.
Horari de divendres i dissabte:
De 9 a 00 h.

HAPPY FOOD TRUCKS

Gastronomia sobre rodes
Les caravanes del ‘Happy Food Trucks Tour’ s’aturen al Masnou

U

n any més, per Festa Major,
del 28 al 30 de juny, els
jardins dels Països Catalans
acolliran un festival gastronòmic
itinerant acompanyat de concerts
i activitats per a tots els públics.
Happy Food Trucks arriben al
Masnou amb parades de menjar
local i internacional. Furgonetes
carregades d’ingredients d’arreu
del món s’aturen per fer possible
un intercanvi que estimularà els
sentits dels assistents.
Entre altres propostes, enguany
hi haurà un concurs de menjar
picant que posarà a prova els
més valents, a més d’una diversa
oferta de concerts d’estils
musicals per a tots els gustos.

HORARIS
DEL FESTIVAL:

Divendres 28, de 17 a 2 h
Dissabte 29, d’11 a 2 h
Diumenge 30, d’11 a 00 h

PROGRAMA
La proposta inclou concerts i gastronomia d'arreu. RAMON BOADELLA

DIVENDRES
28 JUNY

De 21 a 22.30 h Concert jove
amb Cuarto Segunda
(hip-hop amb banda)
De 23.30 a 1 h Concert jove
amb Ominira (dub&afrobeat)

DISSABTE
29 JUNY

De 13 a 14 h Tubs del món,

amb Xavi Lozano (espectacle
familiar)
De 18.30 a 19.30 h Concurs de
picants amb Miquel Sala
(les inscripcions al concurs es
faran durant l’esdeveniment)
De 20 a 21.30 h Concert amb
Albert Lax (rock alternatiu)
De 22.30 a 00.30 h Concert
amb Happy Ft Band (versions)

DIUMENGE
30 DE JUNY

El festival itinerant s’instal·larà als jardins dels Països Catalans. RAMON BOADELLA

De 13 a 14 h Concert vermut
amb David Ros (folk-pop)
De 19 a 20.30 h Country
Ocata
De 21 a 23 h Concert amb
Yes to All
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FIRES

Fira d’atraccions i trenet

D

el 21 al 30 de juny
s’instal·larà, a les pistes
esportives de Pau
Casals, la fira d’atraccions.
Conservant l’esperit clàssic de
les fires d’atraccions, hi haurà
noves propostes per als infants
i, en especial, per al jovent del
Masnou. Els dies 21, 22, 23, 28 i
29 de juny, l’horari de la fira serà
de 17 a 2 h i, els dies 24, 25, 26, 27
i 30 de juny, de 17 a 23 h. A més,
durant els dies de la Festa Major,
del 28 al 30 de juny, estarà en

funcionament el trenet turístic,
que farà la connexió entre els
nuclis d’Ocata i el Masnou Alt, en
horari de tarda. El tren circularà
pels carrers del Masnou i oferirà
dos itineraris. Vegeu-ne els
horaris, els recorreguts i els punts
d’aturada a la pàgina 63.
Observacions: No es pot fer
el recorregut del trenet sencer.
Cal baixar del tren en el punt
del final del recorregut.

Fira d’artesania

E

l 29 i 30 de juny, de 10
a 22 h, els carrers de
Roger de Flor i la plaça
de Catalunya —fins al carrer
de Santa Rosa— s’ompliran de
parades d’artesania que oferiran
productes artesans del Masnou,
Alella i Teià. Hi participaran una
vintena d’artesans que oferiran
productes fets a mà: cosmètica
natural, ceràmica, embotits,
bosses, complements, bijuteria,
llaminadures i creps.
La fira, organitzada des de
l’associació Fem Fira, es
complementarà amb activitats
de lleure tots dos dies. A més

de piscines, tallers, jocs, una
gimcana i maquillatge per als
més petits, també s’oferirà,
el dissabte 29, un berenar de
pa amb xocolata i pa amb oli i
sucre.
A més, dins d’aquesta fira,
en col·laboració amb G&G
Rescat, s’organitza el primer
Concurs Caní Ple de Peluts que,
segons l’organització, té per
objectiu fomentar i incentivar
la cura i l’estima pels gossos,
potenciar els bons hàbits de
tinença responsable i, alhora,
mostrar com els amos estimen i
controlen les seves mascotes.

La fira d’atraccions s’ubicarà a les pistes esportives de Pau Casals. RAMON BOADELLA

Normes del Concurs Caní Ple de Peluts
DISSABTE 29 DE JUNY A partir de les 18 h a la plaça de Roger de Flor, 23
PARTICIPANTS I REQUISITS GENERALS
Hi podran participar: tots els gossos de més de tres mesos, sense límit d’edat.
REQUISITS GENERALS
• Totes les mascotes han de portar collar i corretja i han de ser guiades pel seu passejador.
• Cal portar bosses per recollir els excrements i ampolla d’aigua per als orins.
• En cas de races potencialment perilloses, han de portar morrió abans i després de la seva
presentació.
• Les mascotes participants han d’estar totalment sanes i amb el carnet de vacunació al dia.
• Es demana puntualitat.
INSCRIPCIONS
Les inscripcions es poden fer per correu electrònic a sonimagi@hotmail.com i cal indicar-hi
la informació següent:
• Nom i cognoms del propietari.
• Dades de contacte del propietari.
• Nom, raça i edat del gos.
• Breu descripció de les característiques destacables de la mascota.
• Nom del passejador el dia del concurs.
El termini d’inscripció s’inicia en el moment de la publicació d’aquestes bases i és obert fins al
mateix 29 de juny a les 17.45 h. Places limitades.
PRESENTACIÓ DE LA MASCOTA
A tots els gossos que s’hagin inscrit, se’ls anirà cridant un per un a la passarel·la perquè s’hi
passegin i presentin la seva habilitat, la qual serà avaluada pel jurat.
Aquells gossos que no es presentin per confirmar la seva inscripció seran declarats absents.
JURAT I AVALUACIÓ
El jurat estarà format per tres persones, que seran presentades el dia del concurs.
EL JURAT HA D’AVALUAR LES CARACTERÍSTIQUES SEGÜENTS:
• Complicitat del propietari/passejador amb la seva mascota.
• Originalitat de l’habilitat.
• El més obedient. • El més simpàtic.
Cadascun dels criteris establerts seran avaluats entre 0 i 5 punts per cada membre del jurat.
La suma dels punts del jurat donarà el total de la puntuació de cada participant. Resultarà
guanyador qui obtingui la millor puntuació, i s’atorgarà 1r, 2n i 3r premi. En cas d’empat, es
realitzarà un sorteig.
SERAN CAUSES DE DESQUALIFICACIÓ:
• L’agressivitat dels exemplars, els quals hauran de ser retirats immediatament.
• El comportament inadequat dels propietaris/passejadors davant el jurat qualificador i/o el
públic assistent.
• No presentar-se en el moment de ser cridat a la passarel·la.

Una vintena d’artesans participaran en la Fira d’Artesania. RAMON BOADELLA

PREMIS
S’atorgaran premis consistents en productes i/o serveis per a gossos, al primer, segon i tercer
lloc, d’acord amb la puntuació del jurat qualificador.
La decisió del jurat serà inapel·lable i tindrà lloc el mateix dia i moment del concurs.
Més informació: Aquest concurs l’organitza l’entitat Fem Fira i G&G Rescat.
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NORMES DE CONCURSOS

Normes de la VII Baixada
d’Andròmines

Dissabte 29 de juny
A les 19 h a l’avinguda de Pau
Casals
A la Baixada d’Andròmines de la
Festa Major de Sant Pere 2019
es premien les andròmines per
l’originalitat, la decoració, l’enginy
i la motivació de l’equip o de qui
les condueix.
Requisits per als participants

Poden participar-hi andròmines
de fabricació pròpia i sense
motor conduïdes per una o més
persones disfressades segons una
temàtica.
Per als participants menors
d’edat:
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 o
mare o tutor/a legal.
És obligatori l’ús de casc i guants,
i es recomana portar proteccions
als genolls i les mans, així com
protegir el cos amb màniga llarga
per evitar possibles lesions.
Requisits per a les andròmines

L’andròmina ha de ser de
fabricació pròpia, sense motor
i de qualsevol material i mida.
És indispensable que disposi de
sistema de frens i de direcció
adequats. És opcional, però
recomanable, portar un clàxon o
botzina.
L’andròmina pot tenir la
forma i l’aspecte que desitgi el
participant.
No pot portar cap mena de
sistema de propulsió i no es pot
utilitzar per construir-la la base
d’un automòbil.
Ha de tenir com a mínim tres
rodes.
Ha de tenir suport per ser
remolcada, tant pel davant
com pel darrere. En el cas
que l’andròmina pugui ser

transportada per una persona, no
cal fer ús del suport esmentat.
L’estructura del carretó ha de ser
adequada, de manera que no en
sobresurtin elements perillosos
(barres de ferro, fustes, canyes,
objectes punxants...) que puguin
perjudicar els espectadors o els
mateixos participants.

Fitxa d’inscripció signada.
Fotocòpia del DNI dels
participants.
Nom, cognoms i data de
naixement de cada participant.
Telèfon i adreça electrònica de
contacte.
Nom que identifiqui l’andròmina.
Autorització signada en el cas de
ser menor de 18 anys.

Requisits durant la cursa

Els participants s’han de presentar
als boxs habilitats a les pistes
esportives de Pau Casals a partir
de les 19 hores del dissabte 29 de
juny per verificar les inscripcions,
entregar-los els dorsals i donarlos les acreditacions.
Les andròmines seran
examinades per comprovar que
compleixen els requisits. En cas
contrari no es permetrà que
participin en la baixada.
Les baixades seran individuals i
no se'n valorarà la velocitat.
No s’han de fer maniobres
que puguin posar en perill la
seguretat dels altres participants
ni la del públic.
Recorregut

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

• A l’andròmina més engalanada.
• A l’andròmina més original.
• A l’andròmina més sorollosa.
Inscripcions

El termini d’inscripció finalitza el
dimecres 26 de juny de 2019.
Les inscripcions es portaran
a terme a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament (carrer
de Roger de Flor, 23). Horari: de
dl. a dv., de 8.30 a 14 h, i dj., de 16
a 19 h.
Les dades i documents necessaris
per fer la inscripció són:

L’activitat disposarà del personal
sanitari necessari. No obstant
això, els participants han de
signar un document a l’hora
d’inscriure-s’hi en el qual declaren
la seva participació voluntària
i sota la seva responsabilitat,
i exclouen l’organització de
qualsevol responsabilitat
derivada d’aquest fet.
L’organització es reserva el dret de
modificar la normativa segons la
necessitat de la cursa.
Mes informació:

Adreça electrònica: infancia@
elmasnou.cat
Tel. 93 540 18 46

necessaris per fer la paella. Entre
les 10.30 i les 11 h començaran a
encendre’s els focs per a l’inici del
concurs. Els participants han de
dur els fogons o la llenya.
Un cop les paelles estiguin a punt
per tirar l’aigua a l’arròs, el jurat
donarà l’ordre de fer-ho.
Mentre es cogui l’arròs, el jurat
supervisarà el treball dels
competidors.
El jurat es reunirà per fer el tast,
puntuar els arrossos més gustosos
i la millor presentació. Cal tenir
en compte l’obligació que tots els
elements decoratius de la paella
han de ser comestibles i han
d’estar dintre de la paella, en cap
cas fora. La decoració és de lliure
elecció i no cal que sigui de festa
major.
Premis:

• Al millor gust: 1r, 2n i 3r premi.
• A la millor presentació: 1r, 2n i 3r
premi.
• Diploma per a tots els
participants.

Normes del Concurs
de Paelles

Una mateixa paella pot optar a
dos premis. La decisió del jurat és
inapel·lable.

La participació és oberta a
tothom. L’organització limita la
participació a dotze paelles, a fi
de facilitar la ubicació correcta
dels cuiners i cuineres dins l’espai
habilitat per a aquesta activitat.
El sofregit no es pot portar fet de
casa. Es pot cuinar amb llenya o
fogonet.

En finalitzar l’activitat cada
participant ha de recollir els
estris que hagi utilitzat, endreçar
la taula i les cadires al seu lloc, i
apagar les cendres amb aigua i
recollir-les. L’activitat finalitza a
les 17 h, i en cap cas no es deixen
taules i cadires per estar-s’hi més
estona. Un cop passades les 17 h
i quan estigui tot recollit, l’entitat
no es fa responsable de les
persones que quedin a la plaça.

Diumenge 30 de juny
A partir de les 10 h a la plaça de
Ramón y Cajal

Inscripcions a l’Equipament Cívic
Pau Casals, de dilluns a divendres
de 17 a 22 h. També al telèfon 600
800 148 fins al 30 de juny (inclòs).
La mida de la paella i la quantitat
d’arròs són de lliure elecció.
Els concursants han de portar
els ingredients i tots els estris

El fet de concursar implica
l’acceptació d’aquestes bases.
Més informació:

El concurs l’organitza l’Associació
de Veïns i Veïnes del Masnou Alt.
Tel. 600 800 148 / Equipament
Cívic Pau Casals
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NORMES DE CONCURSOS
Normes del Concurs
de Pintura Ràpida

Diumenge 30 de juny
A partir de les 9.30 h al Casinet
(plaça de la Llibertat)
1. Hi pot participar tothom qui ho
desitgi de manera gratuïta. Hi
ha dues categories:
A) De 8 a 12 anys.
B) De 13 anys en endavant.
2. El termini d’inscripció
s’obre en el moment de
la publicació d’aquestes
bases. Els participants
s’hi poden inscriure
per correu electrònic,
alellaelmasnouteia@omnium.
cat. També hi ha la possibilitat
d’inscriure-s’hi el mateix
dia del concurs fins a una
hora abans de començar, al
Casinet.
3. El concurs començarà el dia 30
de juny de 2019, a les 9.30 h, al
Casinet.
4. A partir de les 8.30 h,
col·laboradors d’Òmnium
segellaran les teles i/o suports,
tant per als participants inscrits
com per a possibles nous
inscrits.
5. Les mides de les teles o suports
de les obres han de ser com a
mínim de 33 x 22 cm i com a
màxim de 46 x 61 cm.
6. Els suports han de ser de color
homogeni, llis i rígid, per poder
ser exposats.
7. Els participants han de portar
tot el material necessari per a
l’elaboració del seu treball.
8. L’estil i la tècnica són lliures,
i el tema, obligatori, és “El
Masnou”. S’indicaran tres punts
emblemàtics del poble escollits
pel jurat. Els concursants
poden escollir la perspectiva
lliurement. No es poden
pintar ni dibuixar fotografies o
similars.

9. La recepció de les obres
acabades es farà a les 14 h
(hora màxima de lliurament)
al Casinet. Les obres s’han
de lliurar sense signar i amb
el número corresponent
d’enregistrament. En el
moment de recepció de les
obres es donarà per acabat el
concurs.
10. El jurat queda definit dies
abans de l’organització del
concurs i està format per
persones rellevants del món
de l’art del Masnou.
11. El veredicte del jurat i el
lliurament de premis es farà
el mateix dia al Casinet, a
les 19.30 h, i, seguidament,
els quadres hauran de ser
recollits pels seus propietaris.
L’organització no es pot fer
responsable dels quadres que
no s’hagin recollit.
12. Cada participant només pot
optar a un premi.
13. Es declina tota responsabilitat
sobre les obres presentades a
concurs.
14. L’organització es reserva el
dret de variar aquestes bases,
si les circumstàncies ho
aconsellen.
15. Durant l’activitat, els menors
han d’estar acompanyat per
un adult.
16. El fet de participar en el
concurs significa estar d’acord
amb aquestes bases.
Premis

De 8 a 12 anys
• 1r premi: diploma del concurs +
3 entrades per visitar L’Aquàrium
de Barcelona, per gentilesa de
Galed, Tarafa & Associats, SL, +
una motxilla, llibres i/o jocs.
• 2n premi: diploma del concurs +
val per a 4 persones per gaudir
de tot un dia a les instal·lacions

del Club Nàutic El Masnou + una
motxilla, llibres i/o jocs.

• 3r premi: diploma del concurs +
val per un pastís de la Pastisseria
Matalí.

• 3r premi: diploma del concurs +
val per a gelats de la Jijonenca +
una motxilla, llibres i/o jocs.
Més informació:

De 13 anys en endavant
• 1r premi: diploma del concurs
+ val per a dues persones per a
un menú especial al Restaurant
Orfila del Masnou.
• 2n premi: diploma del concurs +
val per a la Xarcuteria Can Rac.

Aquest concurs l’organitza
Òmnium Cultural amb la
col·laboració de l’Ajuntament,
Restaurant Orfila, Pastisseria
Matalí, Xarcuteria Can Rac,
Galed, Tarafa & Associats, SL,
La Jijonenca, i Club Nàutic El
Masnou.
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RECOMANACIONS
Mesures de protecció

Per poder gaudir de la festa amb
tranquil·litat i sense incidents,
cal adoptar un seguit de
recomanacions, especialment en
les activitats relacionades amb
el foc.

Mesures de protecció per
a les fogueres de Sant
Joan (23 de juny)
Consells per als veïns i veïnes

• Procureu que tots els edificis
veïns tinguin les finestres i els
balcons tancats, no fos cas que
les guspires o algun coet perdut
entressin en algun habitatge i hi
provoquessin un incendi.
• Plegueu els tendals que hi pugui
haver a les terrasses.
• Respecteu la distància de 15
metres respecte dels cotxes
aparcats.
• No heu de permetre mai que
ningú salti damunt les brases.
• Necessiteu un permís: heu de
comunicar a l’Ajuntament la
situació de les fogueres.
• Les fogueres han de permetre el
pas dels vehicles d’emergència.
El lloc

• No feu fogueres enlloc sense
tenir l’autorització corresponent.
• No feu la foguera a menys de
15 metres de la façana de cap
edificació.
• Està prohibit fer foc a tots els
terrenys forestals de Catalunya,
tant si estan poblats d’espècies
arbòries com si no, i a la franja de
500 metres que els envolta.
• Sobretot, vigileu el pas de les línies
elèctriques, telefòniques, etc.
• Si penseu fer la foguera en
un solar, abans deixeu-lo net
de bardisses o de materials
inflamables.
• Si la voleu fer al carrer, procureu
que hi hagi obert un pas per als
vehicles d’urgència.
• Per no fer malbé el paviment,
poseu-hi terra o sorra (un
mínim de 10 cm de gruix). Si el
paviment és d’asfalt, aquesta
precaució és imprescindible,
de la mateixa manera que
és obligatori el permís de
l’Ajuntament.

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

• Heu d’anar amb compte amb el
que cremareu. Han de ser coses
que deixin brasa, sobretot de
fusta.
• No cremeu papers ni teixits,
perquè el vent els pot enlairar.
No utilitzeu mai bidons, llaunes
ni esprais, ja que poden explotar,
ni pneumàtics ni plàstics, pels
seus efectes contaminants.
• En general, feu la foguera petita
i, si sobren materials, aneu-los-hi
afegint a poc a poc.
• Encara que sigui més lent
i menys espectacular, heu
d’encendre la foguera per
diferents focus, de paper, de
palla, etc. No feu servir mai
gasolina ni cap líquid inflamable.
• Si fa vent, és millor que deixeu
la festa per a un altre any, no la
convertíssiu en una tragèdia.
Apagueu la foguera

• Tingueu en tot moment a
l’abast algun mitjà per apagar
la foguera (galledes d’aigua,
mànegues, extintors, etc.).
• Vigileu la foguera fins que quedi
del tot extingida i, sobretot,
ruixeu el caliu perquè no hi
pugui haver accidents.

Mesures de protecció
per a l’actuació dels
trabucaires

• Es recomana als assistents portar
protecció auditiva.
• No s’ha d’encendre res ni fumar a
prop de les bosses que contenen
pólvora.
• No s’ha d’envair l’espai on el
grup de foc fa l’actuació ni
agafar ni destorbar cap dels seus
membres.
• No s’ha de col·locar el cos
sobre la vertical de les armes
d’avantcàrrega en finestres i
balcons.

Mesures de seguretat
per als correfocs

Per als establiments i els veïns i
veïnes

• Per evitar accidents, retireu del
carrer qualsevol obstacle que
pugui destorbar el recorregut del
correfoc, com per exemple, testos
amb plantes, taules, cadires, parasols i altres objectes situats a la via
pública.
• Retireu els vehicles de la zona per
on passarà la cercavila de foc, per
evitar danys a la gent i al vostre
cotxe.
• Tanqueu les portes, les finestres i
els balcons, i protegiu les obertures
per impedir l’entrada de coets i de
guspires que puguin causar un
incendi.
• Recolliu la roba estesa i plegueu els
tendals per prevenir que es puguin
encendre.
• Encara que els assistents al
correfoc us demanin aigua per
reduir la calor, no els en tireu. Així
evitareu que la pólvora es mulli
i exploti o surti en una direcció
imprevista en lloc de cremar-se.
• Protegiu els aparadors i les
vidrieres ubicades en l’itinerari que
seguiran els grups de foc. Podeu
utilitzar com a protecció cartrons
per tal d’evitar cremades als vidres i
altres elements de l’immoble.
Per als espectadors
i els participants

• Informeu-vos bé del recorregut
del correfoc i seguiu les
recomanacions i les indicacions
dels serveis d’ordre, a fi que la
vostra participació en el correfoc
esdevingui una autèntica festa.
• Eviteu els passos soterranis poc
ventilats i intenteu no coincidirhi amb el pas del correfoc pel risc
que pot ocasionar la presència
de fum i la concentració de
persones.
• Eviteu posar-vos sota el material
pirotècnic quan l’estiguin
encenent els membres de la
colla de diables.
• La roba idònia per assistir a
un correfoc és la de cotó, amb
màniga llarga i pantalons llargs,
un barret de roba i unes sabates
esportives de pell que us agafin
fortament els peus. Eviteu
participar activament en l’acte
si porteu roba de fibra sintètica,
ja que provoca greus cremades
en el cas que accidentalment
s’encengui.

• Si per qualsevol circumstància se
us encén la roba, tireu-vos a terra
i rodoleu per apagar les flames.
Sobretot, no correu, ja que les
flames s’encendrien i serien més
virulentes.
• Espereu la comitiva del correfoc
en carrers amples i eviteu, en la
mesura que us sigui possible, les
aglomeracions i els taps de gent.
• No col·laboreu demanant
aigua als veïns. Així evitareu
taps i relliscades, i també que la
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
destorbeu cap dels seus membres.
• No es pot encendre foc ni fumar al
voltant de les bosses o receptacles
del material pirotècnic ni a prop
dels portadors del material que
utilitzen els grups.
• Els participants han de mantenir
la distància de seguretat
adequada per resguardar-se de
les espurnes i detonacions dels
productes pirotècnics que s’usen
tradicionalment.
• Salteu sempre endavant i mai
enrere, individualment o bé
en grups molt reduïts, i no us
col·loqueu mai entre els timbalers
i els diables, per no destorbar cap
membre de les colles.
Seguiu en tot moment les
instruccions del servei d’ordre i de
suport de l’acte.
En tots els casos, i per tant també
si es produeix un accident,
l’incompliment d’aquestes mesures
de seguretat i recomanacions per
als actes de foc serà responsabilitat
de cada participant.

Mesures de protecció per
als animals de companyia
És possible que els sorolls derivats
d’activitats com els castells de
focs, la crema de petards, les
actuacions dels trabucaires o els
correfocs provoquin alteracions
del comportament o situacions
estressants per als animals de
companyia. És recomanable que
consulteu amb el vostre veterinari
de confiança les mesures de
protecció més adequades per als
cicles festius.

EL MASNOU VIU JUNY 2019 | FESTA MAJOR

57

I AL JULIOL...

El Fascurt, propera cita
El Festival de Curtmetratges del Masnou donarà la benvinguda al mes de juliol
Ja diuen que els anys
passen volant i el Festival de
Curtmetratges del Masnou
Fascurt segueix sumant edicions.
Enguany, arriba a la dissetena,
amb més de 800 curts inscrits, 30
dels quals han estat seleccionats
per participar a concurs a les
seccions de Ficció, Animació i
Undercurt. Com sempre, la platja
d’Ocata serà l’escenari de les
projeccions, del 4 al 6 de juliol.
Els curts seleccionats opten a
uns premis amb una dotació
econòmica de 1.500 euros per al
millor curtmetratge de Ficció, 700
euros per al millor curtmetratge
Undercurt, 800 euros per al millor
curtmetratge d’Animació i 500
euros per al Premi del Públic.
Però no només s’hi podran
veure aquests curts, ja que
la programació es completa
amb algunes seccions fora de
competició, com El Frikicurt (curt
de tancament de les sessions de
temàtica freak), Curts El Masnou,
Curt Clàssic i un recull d’alguns
dels curts més terrorífics d’aquest
certamen (amb la col·laboració
del Festival Fantosfreak de
Cerdanyola).
Paral·lelament, hi haurà formació
per als més petits. El Fascurt Kids
oferirà tallers —amb inscripció
prèvia— de doblatge, autoretrat
digital i pixilació. També, hi

haurà una taula rodona sobre
la temàtica del cinema i teatre
catalans amb perspectiva
de gènere i una altra xerrada
sobre el cinema de terror i per
què proliferen tant els festivals
d’aquest gènere. Una vegada
finalitzades les projeccions de
divendres i dissabte, les nits seran
amenitzades per sessions de
discjòqueis.

22.15 h a la platja d’Ocata

23 h a la Platja d’Ocata

Secció Ficció
00 h a la platja d’Ocata

Entrega de premis i Projecció
Palmarès 2019

Secció Animació

00 h a la Platja d’Ocata

00.30 h a la platja d’Ocata

La nit + Fantosfreak

Secció Undercurt

01.05 h a la Guingueta La Canya

1 h a la platja d’Ocata

Festa amb Dj

El Frikicurt

Divendres 5 de juliol
22.15 h a la platja d’Ocata

Secció Ficció
L’entitat cultural AKONGA, amb
el suport de l’Ajuntament del
Masnou, és l’encarregada de fer
realitat aquest festival any rere
any.

00 h a la platja d’Ocata

Secció Animació
00.30 h a la platja d’Ocata

Secció Undercurt
1 h a la platja d’Ocata

El Frikicurt

PROGRAMA

1.05 h a la Guingueta La Canya

Festa amb Dj

Dimarts 2 de juliol

Dissabte 6 de juliol

De 18 a 20 h a Ca n’Humet

20 h a la Guingueta La Canya

Fascurt Kids: Taller de doblatge

Taula rodona:
El cinema de terror. Per què
ens agrada passar por? Per què
proliferen tant els festivals de
terror?

Dimecres 3 de juliol
De 18 a 20 h a l’Espai Escènic

Fascurt Kids: Taller d’autoretrat
digital

Dijous 4 de juliol

21 h a la Guingueta La Canya

Lectura del palmarès Fascurt 2019

De 17 a 19 h a l’Espai Escènic

22 h a la Platja d’Ocata

Fascurt Kids: Taller de pixilació
amb fons de croma

Projecció tallers

19 h a Can Malet

Curts El Masnou

Taula rodona: Cinema i teatre
català amb perspectiva de
gènere

22.50 h a la Platja d’Ocata

22.20 h a la Platja d’Ocata

Passi especial: Curt Clàssic
Presentació El Dia més Curt

El planter
del cinema

Aquesta edició del
festival ha comptat amb
la col·laboració d’un bon
grapat de reconeguts actors
i actrius que han fet un vídeo
promocional en el qual cuiden
el seu jardí.
Abel Folk, Carme Pla, Miquel
Sitjar, Eduard Farelo, Eva de
Luis i Christian Guiriguet
representen el món del
cinema mentre que Elisenda
Guiu fa d’abanderada dels
guionistes en aquesta nova
producció del Fascurt: El
planter del cinema, que
podeu veure a la pàgina del
festival: www.fascurt.cat.
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RECORREGUTS
CERCAVILA DELS
TRES ELEMENTS

Grau, Pintor Villà, Mestres Villà,
Esperança, Roger de Flor i plaça
Nova de les Dones del Tèxtil.

Dijous 27 de juny, a les 22 h

Recorregut: plaça Nova de les
Dones del Tèxtil, carrers de Flos
i Calcat, Tomàs Vives, Sant Felip,
Baixada al Port i passeig Marítim.

CORREFOC JUVENIL
Divendres 28 de juny, a les 21 h

Recorregut: Ca n’Humet, carrers
de Fontanills, Mare de Déu de
Núria, Mestres Villà, plaça d’Ocata,
Mestres Villà, Tomàs Vives, Sant
Felip, Baixada al Port i passeig
Marítim.

CERCAVILA
DE GEGANTS
Dissabte 29 de juny, a les 18 h

A partir de les 17 h, plantada a la
plaça de Miquel Martí i Pol.
A les 18 h, cercavila pels carrers
del poble.
Recorregut: plaça de Martí i Pol,
carrers de Roger de Flor, Sant
Rafael, Sant Felip, Dr. Agell, Pere

TANCANT LA FESTA:
TRABUCAIRES
Diumenge 30 de juny, a les 21 h

CORREFOC
Dissabte 29 de juny, a les 22.30 h

Recorregut: plaça Nova de les
Dones del Tèxtil, carrers de Roger de
Flor, Esperança, Tomàs Vives, Sant
Felip, Pintor Villà, Pere Grau, Mare
de Déu de Núria, Sant Bru, Dr. Botey,
Capità Mirambell, Joan Maragall,
República Argentina, avinguda de la
Generalitat de Catalunya, Fontanills
i parc del Mil·lenari.

Recorregut: plaça de Ramón y
Cajal, avinguda de Pau Casals,
carrer de Romà Fabra, plaça de
Marcel·lina de Monteys, carrers de
Bonaventura Bassegoda, Roger
de Flor, Esperança, Tomàs Vives,
Sant Felip, Mare de Déu de Núria,
Bergantí Caupolican, Dr. Botey,
Sant Agustí i Joan Maragall.

EL TRENET
Del 28 al 30 de juliol

GUERRA D’AIGUA,
TERRA I FOC,
I CANÓ DELS TRES
ELEMENTS
Diumenge 30 de juny,
a les 11.30 h

Recorregut: plaça de Miquel
Martí i Pol, carrers del Torrent de
Vallmora, Josep Pujadas Truch,
Romà Fabra i plaça de Marcel·lina
de Monteys.

Punts d’aturada del trenet:
Itinerari 1
Inici de recorregut: carrer del
Pintor Domènech Farré
Final de recorregut: carrer d’Isaac
Albéniz, a tocar de la pl. de Ramón
y Cajal.
Itinerari 2
Inici de recorregut: avinguda de
Pau Casals, davant la pl. de Ramón
y Cajal.
Final de recorregut: carrer de Navarra

Horari: els dies 28 i 29 de juny,
de 17.30 a 00 h i, el 30 de juny, de
17.30 a 22.30 h
Recorregut: carrers de Sant
Miquel, Romà Fabra, Itàlia, Pintor
Domènech Farré, Josep Estrada,
Torrent de Vallmora, Isaac Albéniz,
passeig de Pau Claris, avinguda
de Joan XXIII, Navarra, Pintor
Domènech Farré i Sant Miquel.

Amb el trenet podreu anar a la fira d’atraccions. RAMON BOADELLA
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