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Comissió 3: Cultura 

CULTURA, CONEIXEMENT I CREATIVITAT 
La cultura i l’educació, el coneixement i la creativitat, són essencials per millorar i créixer, tant 

personalment i individualment, com col·lectivament. Ens proporcionen més recursos i ens 

ajuden a estar més segurs de nosaltres mateixos. Ens defineixen i enforteixen com a 

col·lectivitat. Estimulen la nostra creativitat i ens ajuden a ser més competitius, a estar més 

preparats per guanyar-nos la vida. Fan de nosaltres ciutadans més responsables i més exigents, 

més crítics. 

En definitiva, ens ajuden a ser millors persones, a sentir-nos més segurs com a comunitat, a 

estar més oberts al món i a tenir més oportunitats, tant a nivell individual, com col·lectiu. 

La cultura és una de les principals responsabilitats dels ajuntaments. I la societat masnovina és 

cada vegada més exigent de bones ofertes culturals. 

La política cultural que durem a terme persegueix dos grans objectius complementaris: 

estimular i ajudar la creativitat en tots els seus àmbits i manifestacions (art, ciència, 

artesania, emprenedoria), per una banda, i oferir a tothom bons serveis, espectacles i 

creacions culturals, per l’altra. 

D’aquesta manera la cultura contribueix a la riquesa i a l’activitat econòmica local i ens ajuda 

a viure amb més plenitud a la nostra ciutat. 

L’educació no és una responsabilitat directa de l’ajuntament; ho és molt més de la Generalitat. 

Tanmateix, l’educació transcendeix l’àmbit de les escoles i dels serveis educatius, i és molt el 

que poden fer els ajuntaments per promoure l’educació, com molt és el que ve fent el nostre 

ajuntament en matèria d’educació, i molt més el que volem seguir fent en el futur, fins assolir 

plenament la condició de poble que educa. 

La política educativa que aplicarem es base en ser exigents i col·laboradors amb les nostres 

escoles i instituts, a fi de poder assegurar una educació de qualitat i plenament integrada a la 

nostra ciutat per a tots els nostres infants i joves, i en promoure i facilitar serveis i estímuls 

per a l’educació i la formació permanents de totes les persones. 

Les principals mesures que tenim previst de prendre en matèria de cultura i educació són les 

següents: 

CENTRE CÍVIC CULTURAL EL CASINET 
Cercarem la inversió necessària per posar a disposició de les nostres entitats culturals i de la 

ciutadania del Masnou en general un gran centre cívic cultural polivalent equipat per 

desenvolupar-hi tota mena d’activitats culturals. Volem atendre d’aquesta manera una justa 

reivindicació de les entitats culturals masnovines. 
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Començarem per definir, amb participació de les entitats interessades i de la ciutadania en 

general, els trets bàsics del projecte i el quantificarem econòmicament, amb l’objectiu de 

cercar fonts de finançament. 

Majoritàriament finançament extern. Els recursos de l’Ajuntament són limitats i un 

equipament d’aquestes característiques requerirà, per poder encetar-se, una garantia de 

finançament majoritari de la Generalitat o/i la Diputació de Barcelona, ja que el Pla 

d’equipaments culturals de Catalunya 2010-2020 contempla la seva necessitat. 

Un centre cultural polivalent d’aquestes característiques serà un equipament essencial per a 

què les entitats culturals del Masnou puguin desenvolupar la seva creativitat i les seves 

activitats i puguin presentar a la ciutadania en general una oferta àmplia de representacions, 

espectacles i activitats. 

Compartir espais públics amb les entitats. Mentre el Casinet no sigui una realitat ens 

seguirem esforçant per facilitar espais públics a les nostres entitats culturals i socials, per tal 

que puguin desenvolupar en condicions adequades les seves activitats, que en definitiva 

beneficien la comunitat local en el seu conjunt. En aquest sentit, continuarem buscant la 

manera de compartir espais dels serveis municipals amb entitats de la població, ja sigui la Casa 

de Cultura, Can Humet o els esplais d’avis, sempre que no es causi perjudici al seu normal 

funcionament. 

ARXIU MUNICIPAL 
L’actual arxiu municipal del Masnou és massa petit per a la nostra població i la seva ubicació 

actual no garanteix les condicions idònies dels seus fons. 

El servei d’arxiu és legalment obligatori per a un municipi com el nostre, i un arxiu en 

condicions és fonamental per protegir i gestionar degudament la documentació oficial de 

l’Ajuntament i també per poder acollir-hi altres recursos, públics o privats, del patrimoni 

documental local. 

Tenim la intenció de determinar la ubicació més adequada d’un nou arxiu municipal més ampli 

que l’actual i de redactar-ne el projecte, a fi d’iniciar les obres tant bon punt hi hagi 

disponibilitat del lloc i de finançament. 

ESPAIS PER A LA CREACIÓ CULTURAL 
Tenim la intenció de crear una oferta d’espais per a la creació artística i cultural, i d’aquesta 

manera ajudar i impulsar l’activitat dels nostres creadors. 

Per a la investigació i la innovació artística. Per una banda, un espai per fomentar la 

investigació i la innovació artística, així com la col·laboració entre els artistes locals. 

Amb aquesta finalitat explorarem les possibilitats que disposem a la Vila i un cop determinat el 

lloc més idoni i viable redactarem el corresponent projecte i cercarem finançament per 

impulsar les obres. 
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Per a l’assaig teatral. Per una altra, un espai per a l’assaig de grups de teatre amateurs, 

aprofitant amb aquesta finalitat les possibilitats que ofereixen espais d’alguns dels nostres 

equipaments, com ara Can Malet o Vienesos, si bé més endavant el lloc idoni podria ser el 

Casinet. 

ESPAIS PER A L’EXHIBICIÓ I LES CELEBRACIONS 
La nostra ciutat té pocs espais adequats per celebrar-hi exhibicions artístiques, especialment 

aquelles poden congregar un nombre elevat d’espectadors, com ara concerts o 

representacions teatrals. 

El futur centre cultural polivalent del Casinet resoldrà part d’aquesta mancança. Però ni podem 

esperar tant per donar més solucions a aquesta necessitat, ni el Casinet tindrà capacitat per 

atendre tota aquesta demanda. 

Compartits amb altres usos. Tenim la intenció de continuar la política d’habilitar espais 

apropiats per realitzar-hi exhibicions i celebracions artístiques i festives, preferentment de 

forma compartida amb altres usos, i així treure més profit i rendibilitat dels equipaments de la 

nostra ciutat. 

Habilitar la pista del poliesportiu. En aquest sentit, un cop entri en servei la segona pista del 

poliesportiu, dintre d’uns dos anys, abordarem immediatament l’adaptació de la seva pista 

actual per poder-hi celebrar, a més d’activitats esportives, altres activitats festives, culturals o 

de pública concurrència, com ara el Nadalem, revetlles populars o concerts. 

Espai polivalent. En el marc del procés de formulació del nou planejament urbanístic del Camí 

del mig plantejarem de nou la possibilitat d’incloure-hi un espai polivalent per a concerts i 

altres celebracions, en un entorn que no causin molèsties a persones que resideixin a la seva 

proximitat. 

 Farem tots els possibles per acordar amb el Casino un projecte de restauració del seu 

Teatre i un pla per trobar finançament, amb total implicació de les administracions 

públiques, i que doni com a resultat la seva conversió en un gran i magnífic teatre 

municipal. 

 Procurarem resoldre aquesta mancança que hi ha a la nostra població amb la previsió 

d’una sala auditori al Casinet. 

ARTS VISUALS 
El Masnou ja té molts elements notables en el camp de les arts visuals: pintors i pintores de 

qualitat, un referent mundial de l’art cinètic (Sala Pericot), una escola de dibuix (Blancdeguix), 

un festival de curtmetratges (Fascurt), una associació de fotografia molt activa (FEM), un 

cinema (La Calàndria), molts estudiants d’audiovisuals, … 

Aprofitarem i potenciarem aquests elements, per convertir El Masnou en un punt de 

referència de les arts visuals. 
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LECTURA I ESCRIPTURA 
Potenciarem més la nostra Biblioteca com a servei i marc físic on desenvolupar-hi activitats de 

promoció de la lectura i l’escriptura. 

Aprofitarem el premi ja consolidat del Goleta i Bergantí, donant-li major continuïtat amb 

activitats al llarg de l’any. Hi convidarem escriptor(e)s, també d’altres llengües. 

Crearem una Aula d’escriptura i lectura, adreçada a totes les edats, vinculada a la Biblioteca. 

Estudiarem mesures per fomentar la lectura i per donar suport a les llibreries que hi ha en el 

poble. 

CATÀLEG DEL PATRIMONI 
A partir del Mapa del Patrimoni, que s’ha redactat i presentat a la ciutadania durant el mandat 

municipal que ara acaba, confeccionarem el Catàleg del Patrimoni arquitectònic històric i 

artístic de la nostra ciutat, com instrument imprescindible per assegurar-ne la gestió adequada 

i la seva conservació. 

El Catàleg es complementarà amb l’elaboració i col·locació a l’exterior de cada un dels nostres 

béns catalogats de plaques o cartells informatius que serveixin per difondre els valors del 

nostre patrimoni i així sentir-nos-en més orgullosos. Estudiarem la possibilitat d’utilitzar 

sistemes digitals per difondre més i ampliar aquesta informació. 

PLE DE RIURE 
Tenim la intenció de garantir la continuïtat i potenciar el Ple de riure, convençuts dels molts 

beneficis econòmics, culturals i de difusió que aporta a la nostra ciutat. 

Festival europeu. Farem el necessari per a què el Ple de riure faci un salt endavant i es 

converteixi en un projecte europeu, doncs d’aquesta manera obtindrem recursos de la Unió 

Europea i molt més ressò a tots nivells. 

Promourem el ple de riure com a plataforma per descobrir i donar a conèixer artistes còmics 

principiants. 

Cicle de cinema còmic. Complementant i reforçant el Ple de riure, programarem un cicle de 

cinema còmic, que també tindrà la finalitat de potenciar el cinema de La Calàndria. 

ART AL CARRER 
Art al carrer. Amb aquesta denominació, definirem i impulsarem un projecte que té la finalitat 

d’estimular l’embelliment artístic i amb criteris de qualitat i rigor professional de recons, 

carrers, façanes o places de la nostra ciutat, amb la intervenció d’artistes locals, i amb la 

col·laboració i implicació de la ciutadania i de les persones residents afectades, fins 

a configurar un veritable eix de la creativitat artística i de la innovació. 
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Obertura de patis privats. Tenim també la intenció de que aquest projecte culmini amb la 

promoció de l’obertura al públic de patis privats que tinguin especial valor artístic o històric, 

sempre amb la col·laboració i la conformitat dels titulars de les finques. 

Civisme i participació. Aquest projecte exigeix una elevada participació ciutadana i pot incidir 

positivament en el sentiment de pertinença de la ciutadania. 

Segurament també afavorirà el civisme, doncs la comunitat tendeix a protegir i respectar més 

les coses embellides i revaloritzades com serà el cas de les incloses en aquest projecte. 

CERCART I MERCAT DE LES ARTS I L’ARTESANIA 
Continuarem en la línia d’implicar i promoure la participació de comerços, restaurants, bars i 

altres establiments oberts al públic en la programació artística. 

En aquest sentit, creiem que val especialment la pena donar continuïtat al Mercat de les arts i 

al Cercart, que han demostrat ser molt eficaços per apropar la creació dels nostres artistes a la 

ciutadania i per facilitar la difusió i comercialització de les obres d’art i artesania. 

El Masnou té moltes persones que fan bona artesania. Però no hi ha res que les aglutini i que 

promogui la comercialització dels seus productes. Impulsarem Artesania del Masnou com a 

segell de referència i com a centre de promoció i comercialització dels productes artesans 

fets al nostre poble. 

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 
Donarem suport a l’associació sardanista del Masnou, per aconseguir que el Masnou sigui 

declarat ciutat pubilla de la Sardana. 

I seguirem donant suport a les entitats de cultura popular i tradicional del poble per tirar 

endavant els seus projectes. 

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 
Comissions sectorials. Seguirem constituint comissions de participació especialitzades en les 

diferents disciplines o manifestacions de la cultura, amb la finalitat d’integrar-hi una 

representació àmplia dels sectors i de les persones que més poden aportar-hi per contribuir a 

desenvolupar una política cultual municipal de qualitat i connectada a les demandes de la 

nostra ciutadania. 

Consell de cultura. En la mida que es vagin consolidant aquestes comissions, culminarem 

l’estructura participativa en un Consell municipal de cultura que les integri totes, Consell 

construït d’aquesta manera des de la base i no des de dalt. 
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CULTURA I EDUCACIÓ 
Treballarem amb els centres educatius, especialment els de secundària, i amb les entitats i 

serveis de cultura de la ciutat per tal d’involucrar més la joventut en la vida cultural del 

Masnou. Amb aquesta finalitat: 

 Facilitarem i promourem la representació i exposició en els equipaments culturals de 

la ciutat d’activitats realitzades en els centres educatius (teatre, concerts, exposicions, 

passis de moda, jornades gastronòmiques) 

 Fomentarem que a les aules es treballin activitats culturals organitzades a la població i 

que es puguin incloure als curriculums de les diferents matèries. 

 Subvencionarem activitats extraescolars vinculades a la cultura. 

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 
Donarem suport a les escoles i centres privats que ofereixen serveis de formació artística en 

matèria de dibuix i arts plàstiques, fotografia, música, teatre o altres especialitats artístiques, 

amb la finalitat de què mitjançant concerts o convenis puguin estendre la seva activitat i ser a 

l’abast de tots els infants i joves de la nostra població que hi estiguin interessats. 

El Masnou compta amb una oferta important d’educació artística de titularitat privada que 

volem aprofitar en qualitat de servei públic i així contribuir molt més a l’educació artística de 

les futures generacions. 

 Subvencionarem activitats extraescolars vinculades a l’art. 

CICLES DE CONFERÈNCIES 
Organitzarem cicles periòdics de conferències i tallers al voltant de temes d’actualitat, art i 

pensament, amb la finalitat de promoure la difusió i la reflexió sobre les grans qüestions dels 

nostres temps. 

També promourem xerrades cícliques en els instituts i les escoles sobre els grans temes de 

prevenció i informació de realitats especialment sensibles per als infants i joves, com ara la 

sida, el sexe amb protecció, la igualtat, les drogues, etc. Per a aquestes conferències es 

procurarà la col·laboració de personal sanitari. 

PROMOCIÓ DEL CINEMA I DE L’AUDIOVISUAL 
Ràdio local. Crearem, de debò, una ràdio local que serveixi com a mitjà d’informació i de debat 

sobre assumptes locals i sobretot com a plataforma per promoure i difondre la creativitat en 

l’àmbit de l’audiovisual. 

Fast curt. Seguirem donant suport al Fast Curt, una de les nostres ofertes culturals de qualitat 

que cal potenciar, per tal d’aconseguir la seva consolidació com a festival de referència del 

curtmetratge. 
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Cinema La Calàndria. Establirem acords de col·laboració amb el Cinema la Calàndria a fi de 

garantir-ne la continuïtat i potenciar el servei cultural i educatiu que pot donar a la nostra 

població. 

Entre altres activitats, donarem suport a les següents: 

 Cicles en versió original per a infants i joves en horari de matí, coordinats amb els 

centres escolars del municipi. 

 Col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya per entrar a formar part de la seva xarxa. 

Documental del Mes i cicles dirigits des de la Filmoteca. 

 Cicle de cinema còmic, en connexió amb el Ple de Riure. 

EL MASNOU, UN POBLE QUE EDUCA. 
Desenvoluparem i seguirem aplicant el Pla educatiu de l’entorn aprovat per l’Ajuntament. 

Amb aquesta finalitat, ens comprometem a defensar i aplicar des de l’ajuntament els valors i 

les pràctiques propis d’una educació integral, contínua, arrelada, cohesionadora, inclusiva i en 

xarxa. 

Fomentarem la comunicació entre tots els centres de primària i secundària, públics i privats 

concertats, i amb l’administració, per poder establir accions conjuntes respecte a l’educació i 

l’aprenentatge. 

Amb aquesta finalitat: 

 Organitzarem contactes periòdics entre mestres i professorat de primària i secundària, 

proposant-los diferents temes de treball. 

 Facilitarem l’accés i la participació dels IES en el Pla educatiu de l’entorn. 

 Crearem un espai 2.0 on mestres i professorat i diferents AMPA puguin accedir i 

cercar, opinar o compartir, i també per aprofitar de manera pràctica els recursos 

(compartir autocars, rebaixar preus de les entrades, compartir experiències,…). 

 Potenciarem les relació entre les AMPA, mitjançant contactes periòdics i establint 

mecanismes de recolzament a la tasca de les juntes i d’aprofitament de sinergies (ex: 

establir centres d’interès anuals a cada escola i gaudir-los totes les famílies de la resta 

d’escoles,…). 

Fomentarem la recuperació del valor d’estar/ser POBLE, per enfortir i crear les xarxes que ens 

permetran, juntament amb els centres educatius, entitats i altres institucions, fer del Masnou 

un poble  educador. 

Amb aquesta finalitat: 

 Ampliarem i cuidarem els espais físics de relació: parcs, parcs infantils, zones per 

vianants. 



Proposta de programa electoral del PSC del Masnou per a les eleccions municipals del 2015   
Versió 5.0 – 10/02/2015 

8 

 Dissenyarem activitats amb valors que combinin l’aspecte lúdic amb altres referits al 

medi ambient, la convivència, el civisme, etc. 

 Defensarem l’ampliació de les places de Batxillerat, per exemple obrint més línies als 

IES, per evitar que els alumnes marxin del poble. 

Garantirem l’assistència del o la representant de l’ajuntament als Consells Escolars del 

diferents Centres per poder captar les particularitats de cada centre, i alhora, ser la via per 

establir les sinergies i propiciar la comunicació entre els diferents membres de la comunitat 

educativa i entre els diferents centres. 

L’ESCOLA, COMUNITAT D’APRENENTATGE 
Promourem la confiança i la col·laboració entre els diferents membres de la comunicat 

educativa per fer realment de l’escola una comunitat integral d’aprenentatge en la que, a 

més de mestres i professorat, hi participin també activament les famílies. 

Amb aquesta finalitat: 

 Organitzarem o fomentarem activitats de relació entre els diferents membres de la 

comunitat educativa. 

 Fomentarem les aportacions de pares i mares com a suports dels i les mestres per 

activitats concretes, aprofitant la seva experiència (excursions, reforç a plàstica, a 

lectura, en l’ elaboració de revistes o quaderns, col·laborar en l’organització de festes, 

donar a conèixer entre l’alumnat experiències professionals …). 

 Crearem i difondrem més canals de comunicació real entre pares i mares i mestres, 

utilitzant les tecnologies 2.0. 

 Farem campanyes i accions concretes per potenciar la implicació de les famílies en 

l’educació dels seus fills. 

 Promourem l’aprofitament de la saviesa i els coneixements de la gent gran del nostre 

poble (horticultura, tallers de pintura, de cistells, boixets…) per tal que en puguin 

gaudir els infants del poble per la via d’oferir activitats a les escoles o visites als seus 

llocs de treball. 

ATENCIÓ ESPECÍFICA 
Vetllarem especialment per l’educació dels nens, nenes i joves amb més risc de fracàs escolar, i 

duem a terme o recolzarem les activitats d’atenció específica adequades. 

En aquest sentit: 

 Continuarem i ampliarem el projecte GEODA, per recuperar la joventut i 

l’adolescència que ni estudia ni treballa, amb més rigor i continuïtat, i degudament 

coordinat amb les regidories afectades. 
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 El mateix farem amb el PQPI, que es porta a terme al Centre de Formació de Persones 

adultes (CFPAM). 

 Farem el seguiment dels i les joves que participen en aquests projectes i mirarem 

d’acompanyar-los en la seva formació i recerca laboral. 

 Mantindrem i ampliarem les mesures d’atenció específica de l’alumnat de primària i 

secundària. 

 Promourem voluntariat universitari i de persones jubilades o aturades que puguin fer 

tasques d’estudi assistit a infants i joves. 

 Establirem un protocol de rebuda de nens i joves immigrants per fer l’acompanyament 

i donar-los suport amb la llengua i en la seva adaptació, tant a nivell d’escoles, com 

d’instituts. 

 Mantindrem les ajudes per alumnes amb necessitats concretes d’aprenentatge. 

SUPORT A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I UNIVERSITÀRIA 
Ajudarem a millorar l’oferta de formació professional dels nostres instituts en aquelles 

especialitats que hi ha un entorn de demanda laboral favorable en el Masnou. 

Ajudarem a millorar la formació de tothom en dues disciplines transversals imprescindibles en 

el món del treball i de l’empresa actual: idiomes (anglès, alemany, francès i xinès) i noves 

tecnologies. 

Crearem un Centre d’Estudiants que doni servei als estudiants d’ensenyament professional i 

universitari que viuen al Masnou, fomenti la seva interrelació i els estimuli i ajudi a la seva 

inserció professional i laboral. 

En una primera etapa, aquest Centre es crearà a la Biblioteca i més endavant es pot vincular a 

la Casa del Marquès. 

LLENGÜES I CULTURES ESTRANGERES 
Estudiarem amb els diferents centres educatius del municipi, incloses les acadèmies d’idiomes, 

les accions que podem realitzar per millorar l’aprenentatge de les llengües 

estrangeres (anglès, alemany, francès i xinès), i les durem a terme. Entre altres, impulsarem 

les següents: 

 Promoure recursos específics per a l’aprenentatge de la llengua estrangera en el 

centre: programes d’angles per a les pissarres electròniques, material d’audició,… 

 Fomentar i organitzar activitats d’aprenentatge de la llengua estrangera fora dels 

centres escolars, com ara: sistemes de parelles de conversa presencial o virtual; 

agermanament amb una ciutat que utilitzi com a primera o segona llengua la parla 

anglesa, i fer intercanvis familiars, entre joves, per centres escolars; espectacles 

culturals en anglès (teatre i cinema); casals municipals d’anglès … 
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Impulsarem un club dels idiomes per facilitar la pràctica, el manteniment i l’aprenentatge de 

les llengües anglesa, alemanya, francesa i xinesa, tant entre la població en edat escolar, com 

entre les persones adultes. 

Promourem l’agermanament del Masnou amb poblacions de dimensions similars i de 

característiques properes o complementàries, i que pugui servir d’estímul per a la nostra 

obertura cultural i social, per estudiar i practicar idiomes, i per al desenvolupament de la 

nostra activitat econòmica. 

EQUILIBRI I REDISTRIBUCIÓ 
Adaptarem la distribució dels recursos econòmics destinats a l’educació a les necessitats reals 

de l’alumnat de cada centre i a les necessitats reals de cada centre escolar. Amb aquesta 

finalitat: 

 Procurarem administrar el suport econòmic a les famílies de la forma més ajustada a la 

realitat que sigui possible. I farem el seguiment i donarem eines per a què la 

dependència a aquests ajuts desaparegui; per aconseguir-ho, treballarem la 

corresponsabilitat de la família. 

 Promourem el treball coordinat de les regidories d’educació i serveis socials, entre les 

escoles i els serveis socials, entre el centre escolar i la família. 

Establirem un protocol per equilibrar la rebuda de nens i nenes nouvinguts entre els diferents 

centres. Promourem la redistribució dels nens i nenes nouvinguts a l’hora de la matricula entre 

tots els centres escolars i durant la resta del curs. Així mateix, defensarem pal·liar el 

sobreesforç que representa per a un centre l’acolliment d’un nouvingut dotant-lo amb més 

recursos. 

MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES ESCOLARS 
Farem un estudi objectiu de les necessitats de manteniment d’ampliació i renovació 

específiques de cada centre i establirem un pressupost anyal específic per a cada centre 

escolar alhora que definirem de manera consensuada amb les respectives direccions i AMPA 

les prioritats de millora de cada centre. 

Vist que els recursos de la administració son insuficients per atendre degudament les 

necessitats de manteniment i millora de les infraestructures escolars, cercarem altres vies de 

finançament. 

En aquesta mateixa línia, estudiarem la possibilitat de considerar el fet de cedir o llogar els 

espais de les escoles per altres activitats com un factor que repercuteixi en una ampliació del 

pressupost per manteniment. 

FORMACIÓ PERMANENT DE LES PERSONES ADULTES 
Elaborarem un Pla integral de formació permanent de les persones adultes, amb l’objecte de 

promoure i oferir serveis de formació i orientació per facilitar la nostra adaptació a un món en 
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canvi permanent i en el que el coneixement és un factor bàsic per a la realització de les 

persones. Aquest Pla integral serà elaborat en col·laboració entre els serveis municipals 

implicats i la resta de centres d’educació de la nostra ciutat. 

Potenciarem el Centre de Formació per a les Persones Adultes del Masnou (CFPAM), que és 

un recurs social i formatiu molt potent i que està infrautilitzat. Amb aquesta finalitat: 

 Vincularem al CFPAM l’Aula d’extensió universitària. 

 Aplicarem una política de preus que faciliti l’accés a l’Escola a tothom. 

 Afavorirem la creació d’una Associació cultural vinculada al CFPAM, per tal que els 

alumnes i ex alumnes puguin jugar un major protagonisme. 

NOVES TECNOLOGIES I EDUCACIÓ 
Impulsarem la connexió amb xarxa de fibra òptica de tots els centres educatius, públics i 

privats, a més a més dels equipaments i serveis municipals, i promourem l’ús d’aquesta xarxa, 

apart d’altres finalitats educatives, per facilitar una millor relació entre els centres i entre 

aquests i el poble. 

Promourem la dotació de recursos tecnològics als centres i potenciarem el seu ús a partir de 

xarxes, blocs i altres sistemes que estableixin nous canals de comunicació virtual. 

Estimularem l’aprofitament dels recursos tecnològics amb que compta l’escola i el 

potenciament dels mateixos. En aquest sentit, propiciarem la formació de professorat en les 

noves tecnologies i en altres vies de millora de la comunicació amb alumnes i famílies, i així fer 

més atractiu l’aprenentatge. 

Aprofitarem al màxim les possibilitats legals i tècniques per poder oferir més punts de 

connexió pel sistema WiFi, així com una major durada a les connexions establertes, 

especialment en punts propers als serveis educatius i culturals del municipi. 

Convertirem el Masnou en una Vila 2.0 

PACTE LOCAL PER L’EDUCACIÓ 
Promourem el diàleg permanent i l’acord entre tots els agents implicats en l’educació 

(mestres, professorat, alumnes, centres, pares i mares i els diversos grups polítics de 

l’ajuntament) per consensuar entre tots plegats les principals mesures que cal prendre per 

assolir un objectiu compartit entre tots nosaltres: millorar l’educació al Masnou. 

Per aconseguir aquest objectiu donarem prioritat a la recuperació de la confiança mútua entre 

els diversos agents implicats en l’educació, i així fer del Masnou realment un poble que educa 

i contribuir d’aquesta manera a què els i les adolescents recuperin l’autoestima donant valor 

a la que és la seva principal activitat: la seva educació. 

 


