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La Masia del Barça no vindrà a Sant Cugat, era la innocentada de Cugat Mèdia
Evidentment la Masia de Can Canyameres de Volpelleres no
es convertirà en la futura Masia del FC Barcelona encara que
el santcugatenc Lluís Fernández Alà guanyi les eleccions.
Aquest ha sigut la innocentada pel Dia dels Innocents de
Cugat Mèdia, gràcies a la participació del mateix
protagonista, que ho explica en aquesta notícia, i la
complicitat de l'Ajuntament. Publicar una notícia falsa és una
tradició a la qual, en clau d'humor, sempre s'ha sumat
Cugat.cat.

Us deixem un recull de les innocentades dels últims anys publicada cada 28 de desembre a www.cugat.cat.
2019. 'Pedra i Sang', del Monestir de Sant Cugat a Netflix.2018. Arriba tard a la boda del seu fill per
confondre Sant Cugat del Vallès amb Sant Cugat del Racó.2017. Carmela Fortuny publica el disc 'Sweet
Karmela'.2014. Jaume Sàbat prepara el tortell de Reis més gran del món.2013. S'obre al públic un túnel secret
entre el Monestir i la masia de Torre Negra.2011. Una santcugatenca dóna a llum a bessons en un taxi.2010.
L'Ajuntament multa les persones que usin bosses de plàstic.2008. Els regidors Àlvar Roda i Toni Ramon
treuen disc conjunt.2007. L'Ajuntament estudia enderrocar la muralla del Monestir.2006. Sant Cugat prohibeix
la circulació de tot terrenys, motocicletes i vehicles de gamma alta.2005. Unes fotografies acrediten la visita
de Marylin Monroe a Sant Cugat.2002. Pedro Almodóvar escull el Monestir per rodar la seva nova pel·lícula.
Lluís Fernàndez Alà: "
És una broma, una broma del dia 28 de desembre. Per a nosaltres, això sí que és cert, la Masia és a
pedra angular del nostre projecte, el Barça sempre ha sigut gran quan la Masia ha sigut important. El
Barça ha de tenir el cor de jugadors formats a la masia, i els millors jugadors del món. Ara, la Masia
actual està molt bé, té unes bones instal·lacions i tenim molt pensat com recuperar-la, ja que des del
2011 no debuta un titular indiscutible format a la Masia, i això no pot ser. La fornada actual de
Mingueza, Ansu Fati i Riqui Puig ha de tenir continuïtat. Farem un Barça gran i comptarem amb la
Masia, però a les mateixes instal·lacions que hi ha ara al camp del Barça."
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