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La majoria de les persones aspirem a ser felices, o, com a mínim, a acostar-nos a
la idea que tenim de felicitat. Però també, moltes vegades, ens equivoquem o con-
fonem els nostres pensaments i les nostres estratègies per aconseguir aquesta
felicitat, i estem, en excés, pendents dels béns materials.

Amb l’arribada de la primavera i l’estiu, els dies són llargs i el clima és propici
per mantenir un contacte més directe amb amistats i familiars. Cal que sortim de
casa i gaudim dels parcs, els jardins, la platja i el mar, molt presents al Masnou,
on són una realitat i d’accés fàcil, ja que no cal anar gaire lluny per gaudir d’uns
marcs incomparables.

Hem de gaudir, també, de les moltes activitats esportives, lúdiques i culturals
que tenim programades per als propers mesos. I, per acabar d’arrodonir aquestes
propostes, res millor que un bon sopar, que sens dubte ens acostarà a un estat de
plaer molt semblant a la felicitat. Són molt recomanables qualsevol de les ofertes
gastronòmiques de la vila i, en especial per a la gent jove del municipi, les magní-
fiques guinguetes instal·lades a la platja.

Visca la Festa Major!
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La poesia i la narrativa ens han acompanyat aquest darrer mes d’una manera tan
intensa que ja gairebé tots els masnovins i les masnovines podríem dir que ens sen-
tim també poetes.

Les darreres setmanes ha plogut, i força, com feia mesos que no passava, i aques-
ta ha estat una de les poques vegades en què tothom ha estat content que així suc-
ceís, perquè feia molta falta. Aquesta actitud de celebració de les darreres pluges res-
pon a un compromís social que també s’ha demostrat en la resposta donada a la
crida feta per reduir el consum d’aigua, tant d’ús públic com privat, que ha estat
exemplar. Anem pel bon camí.

Hem de continuar perseverant fins a aconseguir que l’amenaça de les restriccions
desaparegui, però, després, quan això succeeixi tampoc no hem d’oblidar l’aprenen-
tatge que la crisi de la sequera –encara no superada– ha suposat, i continuar preocu-
pant-nos i militant en aquesta batalla, per ser suficientment responsables en el nostre
comportament, perquè un bé tan preuat i necessari com és l’aigua no ens falti mai.

Així, els esdeveniments literaris de les darreres setmanes i la pluja han fixat les
bases perquè els nostres ànims siguin més positius i puguem gaudir plenament de les
propostes de la Festa Major i la resta d’activitats que es duran a terme durant els
mesos de juny i juliol al nostre municipi, com ara el Ple de Riure o el festival Fascurt.

Volem recuperar la història de la nostra vila, i per això és imprescindible la
col·laboració de tothom. Per aquest motiu, us convidem a enviar-nos les vostres
fotografies que estiguin vinculades a una època o un record del Masnou. En cada
número de la revista es publicarà una fotografia de les que hàgim rebut. Podeu
enviar-nos els vostres records al correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat
o bé per correu convencional a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou,
passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou.

Any 1935. Els germans Puig Bofill (drets en Joan i la Lina, i asse-

guts la Teresa i l’Esteve) a la platja, a l’altura de l’estació del Mas-

nou. Al darrere es pot veure el mur de pedra de la via del tren i, a

l’esquerra, una part dels banys de Sant Cristòfol.

A l’estiu baixàvem a la platja a banyar-nos i a buscar crancs acom-

panyats per la nostra tia Carme. Quan l’onada s’enretirava, sortien

unes bombolles de la sorra que delataven la presència del cranc i

excavàvem ràpidament per poder-los agafar i anar-los guardant en

una galleda. Un cop a casa, recordo com la tia gaudia menjant-se

els crancs ben fregidets.

Marcel·lina Puig

Aquest és un espai perquè ens envieu aquelles imatges que més us agraden
del Masnou i les que menys. Podeu enviar-nos les vostres fotografies al
correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat o bé per correu convencio-
nal a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou, passeig de Prat de la Riba, 1.
08320 El Masnou.
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EditorialFeliç Sant Pere 
2008

Línia 
directa
En aquest espai, El Masnou Viu us convida a fer
una pregunta a un regidor o regidora sobre qual-
sevol dubte que tingueu sobre la gestió del muni-
cipi. La publicació farà arribar la vostra consulta
directament a l’edil perquè us sigui contestada.
Podeu fer arribar les vostres consultes al correu
electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat, per
correu convencional a El Masnou Viu, Ajunta-
ment del Masnou, passeig de Prat de la Riba, 1.
08320 El Masnou, o al telèfon 93 542 47 00.
Entre les consultes rebudes se’n seleccionarà
una per publicar-la.

Júlia Pérez Manso pregunta:
És cert que s’aplicarà una normativa
nova a partir d’aquest estiu que no
permetrà tenir oberts els bars de la
platja passades les onze de la nit?

Ernest Suñé
Regidor de Noves Tecnologies, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis Municipals

“Aquest any s’ha fet un nou concurs per a la con-
cessió dels serveis de les guinguetes de platja i
s’ha establert l’horari normal màxim fins a les
onze de la nit, tot i que la Regidoria de Medi
Ambient el pot ampliar fins a una hora, a requeri-
ment de l’empresa concessionària. Si es vol
ampliar més estona, s’encarrega de valorar la
petició la Comissió de Platges. A la propera reunió
de la Comissió de Platges es proposarà l’ampliació
de l’horari de funcionament d’aquests bars fins a
la una els dies laborables i fins a les tres els diven-
dres, dissabtes i vigílies de festius. També es trac-
tarà la qüestió per a dies especials, com les revet-
lles o la Festa Major. Les empreses concessionà-
ries estan al corrent d’aquesta informació.”

@ M’agrada / No m’agrada Imatges del record

Cotxes a les voreres
És cert que el Masnou té un pro-
blema seriós d’aparcament i que
és un problema que s’agreuja,
per exemple, quan s’han de por-
tar els infants a l’escola. Però
pels vianants és molt desagrada-
ble, i de vegades impossible, pas-
sar per determinades voreres a
les hores d’entrada i sortida d’al-
gunes escoles. 

Sebastià Martínez

El parc del Llac
És un dels racons
del Masnou on
m’agrada anar
sovint perquè
tens l’agradable
sensació que 
t’han transportat a un altre lloc del planeta. Un veritable espai de
pau i naturalesa envoltat de fauna i vegetació singulars. 

Paula Mena

Eduard Gisbert 
Alcalde

:

)

:)

Fe d’errades. La moció sobre els drets humans a la Xina i la situació del Tibet a què es feia esment a la
pàgina 5 del número anterior d’aquesta publicació va ser presentada conjuntament per les formacions de CiU i
PSC, i no només per CIU, com es deia.



ACTUALITAT 3el Masnou viu maig - juny 2008

La Nacional II ja és nostra

El 24 d’abril, la ministra de Foment de l’Es-
tat, Magadalena Álvarez, i el conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, Joa-

quim Nadal, van escenificar l’acord a què
han arribat les dues administracions per a
la cessió de la Nacional II a l’altura del
Maresme a la Generalitat de Catalunya.
L’acord, de gran càrrega simbòlica per a
tota la comarca, es complementa amb una
dotació de 400 milions d’euros, que
podrien anar destinats a la construcció
d’una via alternativa, amb la qual cosa es
facilitaria que la carretera nacional actual
es transformés en una via cívica, tal com
han estat reivindicant diferents instàncies
del poble i de tota la comarca. El tram
afectat té una longitud de 52 quilòmetres,
entre Montgat i Tordera.

La notícia del traspàs, tot i haver estat
ben rebuda per tots els col·lectius i par-
tits polítics implicats en aquesta històrica
demanda, no ha estat exempta de polèmi-

ca, sobretot en el punt que fa referència a
la possible via alternativa que s’hauria de
construir. Abans que la Generalitat posi
en marxa aquest projecte, les platafor-
mes ciutadanes agrupades a la Coordina-
dora contra la N-II i els partits polítics
han demanat que s’obri un procés de dià-
leg i discussió sobre les futures actua-
cions. Tant la Coordinadora com ICV-
EUiA i ERC rebutgen la idea de la cons-
trucció d’una via alternativa als laterals
de la C-32, ja que consideren que es trac-
taria d’un trasllat del problema cap a l’in-
terior, i continuen defensant la gratuïtat
de la C-32, un fet que també reclama el
PSC, paral·lelament a la nova ruta, per als
maresmencs amb mobilitat obligada. La
demanda comuna de totes les formacions
és que la solució que s’apliqui sigui una
mesura consensuada per tots els repre-
sentants de la ciutadania. 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 15
de maig, va aprovar el canvi en la destina-
ció de part de l’equipament del segon
CAP. Així, l’edifici acollirà, tal com estava
previst, els serveis de medicina general, el
CAP de Salut Mental que actualment es
troba al carrer del Doctor Agell i, en lloc
de l’hospital de dia de salut mental, el
Programa d’atenció a la salut sexual i
reproductiva de la dona (PASSIR).

La regidora de Salut, Cruz Álvarez

Artidiello, va explicar que, malgrat el
canvi, el servei d’atenció a la salut men-
tal continuarà en marxa amb el CAP i el
centre de dia que podria anar ubicat a les
instal·lacions de Doctor Agell. La pro-

posta va ser aprovada per unanimitat
després que la regidora aclarís aquest
punt.

Mocions
En el punt de les mocions, es va aprovar
per unanimitat la moció presentada pel
Grup Municipal de CiU per demanar
mesures per a l’augment i la qualitat de la
convivència i del civisme al municipi.
Pere Parés, portaveu del grup ponent, va
agrair el suport de totes les forces políti-
ques per tirar endavant aquesta iniciati-
va. També es va aprovar una moció pre-
sentada pel PSC per impulsar l’adhesió
dels municipis catalans a la xarxa Alcal-

des per la Pau, amb l’abstenció del PP
–com acostuma a fer amb els temes que
no creu de transcendència municipal–.
D’altra banda, la moció anunciada i llegi-
da per CiU per a la creació d’una plaça
pública al solar que ocupava l’antic edifi-
ci de Correus va ser retirada, després
d’un debat entre representants del Go-
vern municipal i de CiU, que van sol·lici-
tar a ERC que aclarís la seva postura res-
pecte aquest tema. Quim Fàbregas, regi-
dor d’ERC, va explicar que el seu partit
va defensar el projecte de contrucció de
l’edifici de dependències municipals
quan era al govern, per la qual cosa seria
incoherent anar en contra ara. 

Altres acords del Ple

Urbanisme i habitatge
Figures de planejament urbanístic. Modificació

del Pla especial d’establiments comercials i de
serveis del Masnou. El primer punt va ser aprovat
per unanimitat i els 3 següents, amb les absten-
cions de CiU (6) i els vots negatius del PP (2).

Figures de planejament urbanístic. Pla especial
urbanístic d’ordenació d’infraestructures de radioco-
municació. Aprovat amb les abstencions d’ERC (3).

Finances
Contribucions especials: Recurs de reposició

presentat per un ciutadà. Aprovat per unani-
mitat. 

Tall festiu de la N-II a l’altura del Masnou per demanar que es converteixi en una via cívica,
durant la Festa Major del 2006.

EL TRASPÀS VA ACOMPANYAT

DE 400 MILIONS D’EUROS PER

A LA POSSIBLE CONSTRUCCIÓ

D’UNA VIA ALTERNATIVA ALS

LATERALS DE LA C-32

PARTITS POLÍTICS I COL·LEC-

TIUS CELEBREN EL TRASPÀS,

PERÒ DEMANEN QUE LA SOLU-

CIÓ SIGUI CONSENSUADA

El Ministeri de Foment anuncia el traspàs
de la Nacional II a la Generalitat

Les reaccions
Eduard Gisbert. Conseller nacional del PSC
No per esperada i desitjada deixa de ser una magnífica notícia. A més, posa damunt la taula l’obligació
dels partits polítics de prendre decisions. El primer pas ha de consistir a determinar per on han de pas-
sar 35.000 vehicles dels 45.000 que passen diàriament per la N-II del Masnou. I no valen solucions
fàcils.

El Partit dels Socialistes de Catalunya ha fet els deures i, conjuntament amb el Consell Comarcal del
Maresme, va lliurar al seu dia un projecte per a la construcció d’una via alternativa al costat de l’auto-
pista. Les diferències entre la proposta del Ministeri de Foment i la nostra residien en el fet que la pre-
tensió del PSC era que aquesta nova via servís de connexió entre els pobles del Baix Maresme (els de
mar i els de muntanya), pretensió poc viable si la N-II seguia passant pel Maresme.

Per continuar avançant, el més positiu és que hi hagi consens. Nosaltres hi posarem totes les nos-
tres energies.

Aviat haurem de parlar del projecte de transformació de l’actual N-II en un passeig i del seu finan-
çament corresponent. Mentrestant, continuarem treballant per millorar la –fins ara– N-II.

Pere Parés. Portaveu de CiU
Valorem positivament aquest traspàs, perquè aquesta és una vella reivindicació de CiU des dels anys
noranta. El Masnou va ser un dels primers pobles del Baix Maresme a revindicar públicament. Es trac-
ta, per CiU, d’un primer pas, que es podria haver donat abans, i advertim i encoratgem les institucions
que cal seguir fent-ne d’altres. En aquest sentit, demanem a la Generalitat que no demori més el dèfi-
cit viari de la comarca i actuï al més aviat possible, cercant el màxim de consens entre els ajuntaments
i el conjunt del territori de la comarca. Desitgem que en aquest aspecte hi hagi unitat de criteri dels
partits del Govern a Catalunya. Volem fer palès, una vegada més, l’agraïment de la gent de CiU a la Pla-
taforma El Masnou 21 per la seva tasca i el seu esforç.

Carme Giol. Portaveu d’ERC
A Esquerra celebrem l’acord entre Foment i la Generalitat per al traspàs de la N-II, però creiem que els
400 milions d’euros que l’Estat vol transferir per millorar la mobilitat al Maresme són del tot insufi-
cients. Les prioritats, per Esquerra, són una aposta ferma pel transport públic (tant l’autobús com el
tren), el rescat del peatge de l’autopista, i l’increment del nombre de carrils i d’accessos als pobles.
Paral·lelament, treballar en un projecte comú per al tram de la N-II entre Montgat i Mataró que per-
meti pacificar el trànsit, reduint el nombre de vehicles que hi circulen i fent del Camí Ral un passeig per-
què en gaudeixin els nostres ciutadans i ciutadanes. Esquerra creu que la construcció de calçades late-
rals de l’autopista C-32 hauria de ser la darrera mesura que s’hauria de prendre, ja que, a més de l’alt
cost econòmic que suposa, també té un alt cost mediambiental, perquè consumeix el territori i és una
aposta clara pel transport privat.

Màxim Fàbregas. Portaveu d’ICV-EUiA
El traspàs de la N-II a la Generalitat a l’altura del Maresme pot ser una bona notícia. Desconeixem el
contingut precís de les condicions del traspàs i confiem que vagi acompanyat de la dotació econòmica
corresponent. Però, per ICV-EUiA, aquest traspàs ha d’anar seguit del compromís de la redacció imme-
diata del projecte que transformi la N-II en una via cívica. Els ciutadans i ciutadanes del Masnou no
podem esperar de manera indefinida que siguin ateses les nostres reivindicacions en relació amb la
N-II. Per tant, cal que, en un termini breu de temps, s’arribi a un consens entre Foment, Generalitat de
Catalunya i els municipis afectats per definir la transformació de la N-II en una via cívica i el paper que
jugarà l’autopista. I cal, també, que aquest consens prevegi les accions que s’hauran d’adoptar i els ter-
minis d’execució per acabar d’una vegada amb la situació actual, que és clarament insostenible.

Frans Avilés. Portaveu del PP
Amb l’acord del traspàs de competències de la N-II a la Generalitat obrim un nou escenari, en principi
més positiu, per resoldre l’obstacle que suposa aquesta carretera a l’altura del Maresme. Ara, la N-II ja
és nostra i, a més, tenim 400 milions d’euros per construir una via alternativa i gratuïta a l’autopista,
cosa que significarà tenir una N-II molt pacificada i integrada als pobles, a l’estil del tram que traves-
sa Montgat.

Ara bé, sabrem els partits de la comarca posar-nos d’acord per dissenyar aquesta via alternativa?
Aquest sí que serà el gran repte de futur. Ja no val l’excusa de Madrid. Si no tenim via alternativa que
pacifiqui la N-II en un futur pròxim, serà la nostra responsabilitat.

El nou CAP d’Ocata acollirà el PASSIR i no l’hospital de dia de salut mental



4 ACTUALITAT maig - juny 2008     el Masnou viu

La cazadora de profecías, 
de Carolina Lozano
El divendres 11 d’abril, la masnovina
Carolina Lozano (Barcelona, 1981) va
presentar a la Biblioteca Municipal Joan
Coromines el seu primer llibre: La cazado-

ra de profecías. L’autora va parlar del lli-
bre i de la seva experiència com a escrip-
tora novella. També va explicar anècdotes
relacionades amb la seva nova faceta com
a escriptora, el periple per les editorials i
algunes de les curiositats del llibre. Caro-

lina Lozano és llicenciada en biologia
antropològica. Encara que aquesta és la
primera novel·la fantàstica que escriu, no
és la primera vegada que toca el món de la
literatura. Ha estat guanyadora d’un premi
literari universitari i finalista del certamen
literari de l’Ateneu Barcelonès.

Carme Giralt, jurat d’honor dels premis
literaris Goleta i Bergantí
El 19 d’abril, el Casino del Masnou va aco-
llir la gala de lliurament dels Premis Gole-
ta i Bergantí i del Premi Especial de Poe-
sia (vegeu El Masnou Viu 22 amb la rela-
ció de guanyadors i guanyadores). Durant
la celebració, l’Ajuntament va retre home-
natge a l’exregidora Carme Giralt i la va
nomenar presidenta d’honor d’aquests
premis.

L’últim nord, de Vicenç Llorca
El mateix dia de Sant Jordi, el 23 d’abril,
el poeta Vicenç Llorca (Barcelona,
1965) va presentar el seu darrer llibre,
L’últim nord, guanyador del IX Premi
Vicent Andrés Estellés de Burjassot de

Poesia, en una Sala Capitular de l’Ajun-
tament plena de gom a gom. L’autor va
recitar algun dels seus poemes acom-
panyat pel músic Xavier Baulies i va
signar llibres. Llorca, que resideix al
Masnou des de fa set anys, és autor de
prop d’una vintena de llibres i ha ocu-
pat, entre el 1996 i el 2004, càrrecs de
rellevància en la gestió cultural a la
Generalitat de Catalunya, com a direc-
tor de la Secretaria de Relacions Cultu-
rals o com a cap de gabinet i director
General de Promoció Cultural.

El laberint del cos i Sònia, 
de Juan Antonio Masoliver Ródenas
El poeta masnoví Juan Antonio Masoli-

ver Ródenas (Barcelona, 1939) va presen-
tar, el divendres 9 de maig, a les 20 h, al
Casino del Masnou, el seu primer poemari
en català: El laberint del cos, coeditat per
les editorials Cafè Central i Eumo. El lli-
bre, segons ha explicat el mateix autor, és
el resultat del seu retrobament amb Cata-
lunya i amb la llengua de la infantesa, el
català, després de prop de quaranta anys
de viure a Londres. Com és habitual a la

seva obra, el llibre és ple de reflexions
sobre el propi cos, la memòria i el temps.
Masoliver Ródenas va ser presentat per
un altre poeta masnoví, Vicenç Llorca.
L’acte del 9 de maig també va servir per
presentar el darrer volum de poemes en
castellà que ha publicat aquest autor a l’e-
ditorial Acantilado: Sònia. Masoliver

Ródenas ha estat catedràtic de literatura
espanyola i llatinoamericana de la Univer-
sitat de Westminster de Londres. És crític
literari de La Vanguardia de Barcelona i
és autor d’una àmplia obra literària que
inclou assaig, narrativa i poesia. 

Los enfermos erróneos, 
de Sònia Hernández
En el moment de tancar aquesta edició, era
prevista per al dissabte 31 de maig, a la
Sala Maristany del Casino del Masnou, la
presentació de Los enfermos erróneos, el
primer llibre de contes de la periodista
Sònia Hernández (Terrassa, 1976). El
volum està format per vuit contes protago-
nitzats per individus que tenen problemes
per adaptar-se a la realitat i saber qui són.
La seva insatisfacció vital es tradueix en
una recerca infructuosa del sentit de les
seves vides. Hernández és col·laboradora
del suplement “Culturas” de La Vanguar-

dia, on fa crítica literària, i ha escrit per
revistes com Quimera, Revista de libros o
Qué leer. També és autora del poemari La

casa del mar i coordinadora de la revista
d’investigació literària Quaderns de

Vallençana. Actualment, a més, treballa a
l’Ajuntament del Masnou des del setembre
de 2006. 

El Masnou en clau literària
Autors i autores del municipi presenten les seves novetats literàries

Durant els mesos d’abril i maig, el Masnou ha registrat una intensa activitat literària, amb la celebració de Sant
Jordi com a nucli principal seguit de tota una sèrie de cites que han comptat amb una bona resposta de públic
i que donen rellevància als autors i autores que resideixen al municipi.

Juan Antonio Masoliver Ródenas
durant la presentació dels seus
dos últims llibres al Casino del
Masnou.

Vicenç Llorca
signant llibres
després de pre-
sentar L’últim
nord.

Carolina Lozano 
va presentar la
seva primera
novel·la fantàstica,
La cazadora de
profecías.

Sònia Hernández
presenta el seu pri-
mer llibre de con-
tes, Los enfermos
erróneos.

L’homenatjada
Carme Giralt
amb la regido-
ra Marta
Neira, durant
el nomena-
ment de la
primera com 
a presidenta
d’honor dels
premis Goleta 
i Bergantí.
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Els resultats de les darreres municipals
van configurar un Ple en què el conjunt
de formacions que defensen la construc-
ció d’un edifici de nova planta al solar
de Correus gaudeixen d’una àmplia i
sòlida majoria. Ho entenem d’aquesta
manera. Si avui en seguim parlant –i per
nosaltres no quedarà– és perquè, darre-
rament, la pressió popular, i no la de les
urnes, ha fet que s’endegui una campa-
nya de recollida de signatures a favor de
la plaça pública. És l’opció que defensa-
va i defensa CiU. En aquesta campanya,
s’hi han implicat de manera notòria i
destacada dirigents i membres de la can-

didatura d’ERC. Aquesta actitud ens va
fer pensar, potser de manera ingènua
per part nostra, que una proposta de CiU
al Ple del mes de maig en el sentit d’atu-
rar la construcció de l’edifici municipal
gaudiria de suport majoritari al consis-
tori. Una vegada hem constatat, malau-
radament, que el Grup Municipal d’ERC
és conseqüent amb la decisió del man-
dat anterior i que es reitera en l’edifica-
ció de l’espai del solar de Correus, la
moció de CiU no tenia cap sentit i, per
aquest motiu, va ser retirada. 

Una altra proposta de CiU que sí que
va reeixir va ser l’actualització de l’Or-
denança de convivència ciutadana (l’ac-
tual data del 1994), a més de totes aque-
lles altres normatives municipals que

incideixen en els comportaments irres-
ponsables en els espais públics i que per
nosaltres són elements de degradació
del clima de convivència. Davant l’evi-
dència que el clima cívic no ha millorat
com a tots ens agradaria, desitgem que
actes com la circulació perillosa de bici-
cletes pel Camí Ral, els sorolls a la via
pública a la matinada, l’estacionament
de vehicles en llocs destinats a vianants
i, en general, la brutícia i les defecacions
d’animals o les pintades tinguin un trac-
tament més sever i desapareguin del pai-
satge quotidià del nostre poble. Estem
convençuts que no solament es tracta de
dotar-nos de més amplitud normativa
per combatre aquestes actituds, sinó
que també cal utilitzar amb voluntat, fer-

mesa i eficàcia els instruments que en
l’actualitat tenim al nostre abast, que en
tenim.

En relació amb el concert del Cor de
Cambra de l'Orfeó Català, acte comme-
moratiu del centenari del Palau de la
Música, i atesa la transcendència per al
nostre poble, no ha estat a l’altura del
que el Masnou es mereix. Hi ha hagut
presses i improvisació, hem vist man-
cances, com ara que ha tingut lloc en
una sala on, a més de sorolls, no hi havia
les condicions acústiques necessàries, i
creiem que podria haver estat més parti-
cipatiu.

Des del Grup Municipal de CiU,
aprofitem l’ocasió per desitjar-vos una
bona Festa Major de Sant Pere 2008!

La Festa Major i altres temes

Aquest és el lema de la Festa Major d’en-
guany, que reflecteix l’esperit que aques-
ta celebració ha de tenir. Aprofito aques-
tes quatre ratlles per felicitar Albert
Hosta, guanyador del disseny del cartell,
ja que ha sabut representar l’objectiu
d’aquesta festa, que consisteix a retro-
bar-nos per diversos racons del poble i
encomanar-nos l’alegria que pertoca
quan al Masnou commemorem la festivi-
tat de Sant Pere, que és el nostre patró.
És important, doncs, que tots els masno-
vins i masnovines surtin al carrer per
participar en els actes que, del diven-
dres 27 al dilluns 30 de juny, s’oferiran

en diferents punts de la nostra vila.
L’organització d’aquesta gran actua-

ció no seria possible sense el treball i la
dedicació de la Comissió de Festes. La
constància, la il·lusió, l’entusiasme i les
hores que les persones d’aquesta
Comissió hi han destinat mereixen un
fort reconeixement. Vull citar de mane-
ra especial l’Associació Amics del
Carrer de Pere Grau, l’Associació de
Veïns del Carrer de Sant Rafael i de la
Plaça de Ramón y Cajal, i el Casal de
Gent Gran de Can Malet, entre d’altres.
Aquestes entitats gaudeixen fent els
preparatius per engalanar la seva zona,
i aconseguir que tothom desitgi admirar
la seva obra i compartir les activitats
que s’hi oferiran.

Amb un altre rol, trobem entitats
com la Colla dels Geganters, la Colla
dels Diables i l’Agrupació Sardanista del
Masnou, que, gràcies a les persones que
les componen, fan que es conservin tra-
dicions tan significatives com les troba-
des de gegants, amb la presència de
colles d’arreu del nostre país; els corre-
focs, en què petits i grans participen
amb molta emoció, o bé les sardanes,
que ens agermanen mentre dansem.
Encoratjo aquestes entitats perquè es
mantinguin vives i puguem gaudir cada
any de les seves activitats.

També cal reconèixer la tasca del
col·lectiu de joves, que van consolidant
la seva col·laboració i organitzen actes
que són del seu interès.

No podem oblidar-nos tampoc de la
Coral Xabec, que ens oferirà un mag-
nífic concert. Enguany serà l’acte de
cloenda de la Festa Major i de ben
segur que ens deixarà un bon gust de
boca que recordarem durant força
dies. 

Prepareu-vos, doncs, per gaudir
d’aquesta gran festa. Hi haurà un ventall
d’activitats ampli que complaurà in-
fants, joves, gent gran, i tots els homes i
dones del Masnou. Hem de demostrar-
nos que el nostre poble és viu, que ens
identifiquem amb les seves manifesta-
cions i que l’estimem. En definitiva, un
poble és allò que els seus vilatans i vila-
tanes desitgen que sigui.

Bona Festa Major!

El Masnou, gresca i enrenou!

En el moment de tancar aquesta edició no
s’havia rebut l’escrit del grup municipal
d’ICV-EUiA.

Tornem a celebrar la Festa Major del
Masnou, i els carrers i les places del
poble es converteixen en un gran esce-
nari amb activitats pensades per a
tothom: infants, joves i grans.

Aquesta festa és possible perquè cen-
tenars de persones hi contribueixen
amb esforç i, sobretot, il·lusió. Valors
que estan profundament arrelats a la
nostra festa, el moment de l’any en què
es fa més evident el grau de convivència
que hi ha al municipi.

La Festa Major permet el contacte
entre les persones que durant l’any
només es veuen de reüll, apressades pel
tràfec quotidià. La Festa Major de Sant
Pere és el punt de trobada i de relació
entre la gent del poble. La convivència
fa poble, la festa fa veïnatge, i la Festa

Major és el punt màxim per a l’autoesti-
ma col·lectiva i per sentir-se membres
de ple dret d’una col·lectivitat.

Com a portaveu del Grup Municipal
del Partit Popular, animo, un any més,
tota la família a sortir al carrer, a gaudir
intensament d’aquests dies en què les
nostres manifestacions culturals i espor-
tives protagonitzaran el ritme del Mas-
nou.

Espero que la Festa Major d’enguany
sigui un èxit rotund i que gaudim de
totes les activitats programades amb
respecte i civisme. De la mateixa mane-
ra, voldria agrair l’esforç i la tasca de
tothom qui ha fet possible, un any més,
que la Festa Major de Sant Pere sigui un
somni fet realitat.

Bona Festa Major!

De nuevo celebramos la Fiesta Mayor
del Masnou, y las calles y las plazas del

pueblo se convierten en un gran escena-
rio con actividades pensadas para
todos: niños, jóvenes y adultos.

La fiesta es posible porque centena-
res de personas contribuyen con esfuer-
zo y, sobre todo, ilusión. Valores que
están profundamente arraigados a nues-
tra fiesta, momento del año en que se
hace más evidente el grado de conviven-
cia que hay en el municipio.

Las fiestas permiten el contacto
entre las personas que durante el año
sólo se ven de reojo, sumergidas en el
ritmo frenético diario. La Fiesta Mayor
de Sant Pere es el punto de encuentro,
de relación entre los y las masnouenses.
La convivencia hace pueblo, la fiesta
hace vecindad, y la Fiesta Mayor es el
punto máximo para la autoestima colec-
tiva y para sentirse miembros de pleno
derecho de una colectividad.

Como portavoz del Grupo Municipal

del Partit Popular os animo, un año más, a
toda la familia, a salir a la calle, a disfrutar
intensamente de estos días en que nues-
tras manifestaciones culturales y deporti-
vas protagonizarán el ritmo del Masnou.

Espero que esta Fiesta Mayor sea un
éxito rotundo y que disfrutemos de
todas las actividades  programadas con
respeto y civismo. De la misma manera,
querría agradecer el esfuerzo y el traba-
jo de todos los que habéis hecho posi-
ble, un año más, que la Fiesta Mayor de
Sant Pere sea un sueño hecho realidad.

Feliz Fiesta Mayor.

Feliç Sant Pere 2008

D’aquí a pocs dies ens trobarem immer-
sos en una nova edició de la Festa Major
que, enguany, sota el lema “El Masnou,
gresca i enrenou”, aplega un conjunt
d’activitats –lúdiques, cíviques i esporti-
ves– que constitueixen la gran porta
d’entrada de l’estiu a casa nostra. Com
cada any, i ja és un clàssic al poble, la
vigília de Sant Pere reunirà a la platja
milers de masnovins i masnovines per
gaudir de la nit dels focs, que es llancen
des de la sorra i des del mar, i marquen
l’inici de les activitats dels propers dies.

És sorprenent observar, la vigília de
Sant Pere, la gentada que s’apropa a la
platja caminant des de tots els racons
del nucli urbà i que conflueix a través
dels diversos carrers verticals que con-
dueixen al Camí Ral, a manera de grans
riuades humanes que van a parar a la
platja i l’ocupen pacíficament en una
multitudinària concentració ciutadana.
No hi ha una altra nit com aquesta en
tot l’any al Masnou, màgica i participa-
tiva, i en la qual els vilatans i vilatanes
fan del tot seu el nostre millor espai: la
platja.

Un altre espai al Masnou tan impor-
tant com la platja és el que correspon a
la façana litoral: la franja de terreny

que fa tants anys que ocupen la carrete-
ra i el tren. Aquestes dues infraestruc-
tures dificulten l’accés en bones condi-
cions a les platges i al port, i, de totes
dues, la carretera és la primera que
hauria de reconvertir-se.

Mentrestant, però, s’ha avançat
força en accessibilitat a les estacions
de tren, amb els dos passos de vianants
amb semàfors, i s’està construint la
nova rotonda a l’altura de la carretera
d’Alella, que millora la fluïdesa del
trànsit. A aquestes iniciatives munici-
pals, cal sumar-hi el conjunt de mesu-
res de pacificació realitzades per
Demarcació de Carreteres, que, fins
que no arribi l’hora de recuperar l’espai

de la carretera, ajuden a reduir la velo-
citat i, per tant, la sinistralitat.

Malgrat tot, cal no perdre de vista
l’objectiu final comú: dissenyar i cons-
truir un passeig, com s’està fent al
municipi veí de Montgat. Només d’a-
questa manera podrem gaudir més ple-
nament d’actes multitudinaris a la plat-
ja –com la nit dels focs, el cinema a l’ai-
re lliure o els concerts de música en
directe, entre d’altres actes de la Festa
Major–, així com accedir-hi en condi-
cions adequades, segures i còmodes
per a tothom.

Tant de bo ens faltin ben poques
Festes Majors per poder veure aquesta
nova façana litoral i gaudir-ne!

La Festa Major de Sant Pere 2008 
i la N-II

El Masnou Viu, en aquest número especial, ha demanat als i les portaveus municipals que es manifestin sobre la celebració de la Festa Major. 
A continuació reproduïm els textos que ens han fet arribar a la redacció.

Pere Parés 
Portaveu del Grup 
Municipal de CiU

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal del PP

NOTA: El Masnou viu publica l'article del Grup
Municipal del PP presentat en llengua castellana tot i
que vam fer constar reiteradament al Grup Municipal
esmentat que el Reglament per a l'ús de la llengua
catalana a l'Ajuntament del Masnou, aprovat en ses-
sió plenària de 21/07/1994, explicita que les publica-
cions municipals es faran en llengua catalana.

Carme Giol 
Portaveu del Grup 
Municipal d’ERC

Enric Folch
Regidor del Grup
Municipal del PSC
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viu l’agenda dels mesos de JUNY i JULIOL

1 Diumenge

ESPORTS
Matí i tarda 
Camp Municipal 
d’Esports 
del Masnou
Torneig 
de Futbol 
Base Vila del 
Masnou
Ho organitza: 
CD Masnou

10 h · Casino del Masnou
Festival DISMA
Festival al Casino, on hi haurà una tómbola,
balls infantils, concurs de dibuix, mercat de
Gent del Masnou i altres activitats.
Ho organitza: DISMA

10 h · Plaça d’Ocata
Fira d’Artesania

Ho organitza: La Colla de l’Hort

GENT GRAN 
18 h · Casal de la Gent Gran Can Malet
Ball amb música en directe 
amb el duet Mandràgora
Durant el descans, se servirà berenar (entre-
pans, cava i refrescos).
Preu: 9 ¤
Ho organitza: Casal de la Gent Gran Can Malet

2 Dilluns

ACTIVITATS D’ESTIU 

De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h,
i dijous, de 17 a 20 h. Fins al 6 de juny
Oficina d’Atenció al Ciutadà 
de l’Ajuntament del Masnou.
Fakaló: Inscripcions al casal
d’estiu i campus esportiu

4 Dimecres

CONFERÈNCIA 
19.30 h · Sala de Conferències 
(Edifici Centre)
Conferència “La màgia 
de la llengua”, a càrrec 
de Malang Sabou
Dins del cicle de conferències sobre les llen-
gües que es fa per celebrar l’Any Internacio-
nal de les Llengües, proposat per la UNESCO.
Ho organitza: Associació UNESCO El Masnou

6 Divendres

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Contes d’Aquí i d’Allà: 
“Les butxaques del mar”, 
a càrrec d’Ada Cusidó
Activitat emmarcada dins el Pla educatiu
d’entorn (PEE). Per a infants a partir de qua-
tre anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

6 
MEDI AMBIENT
19 h ·
Segona planta 
de Can Malet
“La presència
del gamarús 
al Masnou”
Exposició acompanyada 
d’una xerrada a càrrec de l’escola de natura
URSUS. Aforament limitat. Reserves al telè-
fon 93 540 75 52. Un cop finalitzada la
xerrada, hi haurà un refrigeri per a les perso-
nes assistents.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

7 Dissabte

ESPORTS 
Matí i tarda · Camp Municipal d’Esports
del Masnou
Torneig de Futbol Base Vila 
del Masnou
Ho organitza: CD Masnou

10.30 h · Plaça de Marcel·lina de Monteys

III Mostra de l’Esport 
del Masnou
Festa de l’Esport
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Consell 
Municipal d’Esports del Masnou

12 h · Pistes esportives IES Mediterrània
Jornada esportiva trentè 
aniversari
Jornada esportiva per a alumnes i exalumnes,
professorat, i pares i mares. Podeu participar
en allò que més us agradi.
De les 12 fins a les 20 h, partits de futbol,
bàsquet, voleibol, bàdminton, ping-pong i ten-
nis; campionat de salt de corda, tirs lliures i
monopatí, i carrera des de l’institut fins a la
plaça de Marcel·lina de Monteys, entre altres
activitats.
Ho organitza: Comissió 30è aniversari

MÚSICA
18.30 h · Plaça d’Ocata i Casino
Beach Swing: Músiques 
del Casino
Tallers de swing amb Frida (Suècia) i Skye
(Estats Units), dissabte a les 18.30 h, i ball de
swing a la plaça d’Ocata. Al vespre, festa al
Teatre del Casino amb Ivanow Jazz Orquestra
i xou. El diumenge, ball de fi de festa al Tea-
tre del Casino del Masnou amb la Big Band
del Maresme.
Ho organitza: Casino del Masnou i BCN Swing

MÚSICA PERQUÈ SÍ!
22 h · Sala polivalent 
de Ca n’Humet 
Concert: 
Triphasic 
amb 
Llibert 
Fortuny
Música perquè sí!
Preu: 6 ¤
Ho organitza: 3d3, 
amb la col·laboració 
de l’Ajuntament

8 Diumenge

MEDI AMBIENT

10 h · Parc del Llac
Dia Mundial del Medi Ambient.
Trobada d’entitats
Mostra d’entitats del municipi que treballen
en temes relacionats amb el medi ambient. Hi
haurà un punt informatiu sobre els residus al
Masnou, demostració de com funcionen les
cuines solars amb degustació de productes
cuinats, jocs mediambientals, demostració de
com funciona un lector de xips de mascotes i
espectacle infantil.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

D’11 a 13. 30 h · Parc temàtic Caramar

Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

8 
MÚSICA

19 h · Teatre
del Casino del
Masnou
Ball de
swing amb
la Big Band
Jazz 
Maresme
Amb una
orquestra de
disset músics 
i les escoles de

swing. Preu: 7 ¤ general, 5 ¤ socis i sòcies, 3
¤ joves i persones jubilades.
Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí

10 Dimarts

19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Presentació de la Guia bàsica
d’educació afectivosexual per 
a persones amb discapacitat
visual
De la mà de les autores de la guia: Esther Sán-
chez, Maria Honrubia i M. Dolores G. Chacón.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 Dimecres

7.30 h · Llançà i Cadaqués
Sardinada a Llançà i visita 
a Cadaqués

Dia de pagament: 9 de juny.
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet (ptge. de Marià Rossell, 2. 
Tel.: 93 555 47 26)
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

19.30 h · Sala de Conferències 
Municipal (Edific Centre)
Xerrada: “Fengshui en la vida
moderna”
El fengshui és una tècnica consistent a dispo-
sar els elements de l’entorn (els edificis, les
estances i els objectes) de manera que es tro-
bin en harmonia amb les forces de la natura
per millorar la qualitat de vida.
Ho organitzen: Josefina Salvador i Elena Lafarga

12 Dijous

9 h · Platja d’Ocata

VIII Jornades Ludicoesportives
Interescolars Baix Maresme

Ho organitza: Grup de treball d’Educació Física del
Baix Maresme

13 Divendres

CONTES 
18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Hora del Conte: “Contes en 
versió original”
Persones de diferents orígens ens explicaran
contes en la seva llengua, amb suport visual
i/o traducció. En aquesta sessió, contes en rus
i en polonès. A partir de quatre anys.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou, Biblioteca
Joan Coromines i Associació UNESCO El Masnou

22 h · Jardí de l’IES Mediterrània
Sopar i ball de cloenda
Ho organitza: Comissió Trentè Aniversari

14 Dissabte

EXPOSICIÓ 
Lloc: Edifici Centre
Exposició: “Les paraules fan les
llengües”
Fins al 3 de juliol.
Treballs sobre les llengües que es parlen al
Masnou realitzats per alumnes de les escoles
i instituts de la vila.
Ho organitza: Associació UNESCO El Masnou

ESPORTS 
9 h · Camp de Futbol del Masnou
Partit de futbol
Partit de futbol a favor de DISMA entre el
Club de Futbol del Masnou i TV3, i, a conti-
nuació, botifarrada.
Preu: 5 ¤
Ho organitzen: DISMA i el Club de Futbol del Masnou

9 h · Complex Esportiu Municipal
Trobada escolar de futbol sala
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou 
i F. S. Interdinàmic

9 h · Complex Esportiu Municipal
Trobada de natació escolar

Ho organitzen: Ajuntament del Masnou 
i Club Natació El Masnou

10 h · Secció Voramar II
13è Torneig 3x3 
de Bàsquet 
Mc Donald’s
Equips formats 
per un màxim de 
quatre persones, 
des 
de la 
cate-
goria d’escola 
(sis anys) fins 
a la de vete-
rans. Samar-
reta comme-
morativa de 
regal, obse-
quis i pre-
mis per a 
tothom. 
Preu: 40 ¤ per equip
Ho organitza: El Masnou Basquetbol, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament del Masnou, Federació Catalana
de Basquetbol i Àrea d’Esports de la Diputació de
Barcelona.

CONTES
11 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Hora del Conte: “Contes en 
versió original”
Persones de diferents orígens ens explicaran
contes en la seva llengua, amb suport visual
i/o traducció. Els contes s’explicaran en txec i
japonès. A partir de quatre anys.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou, Biblioteca Públi-
ca Joan Coromines i Associació UNESCO El Masnou

15 Diumenge

8.45 h · Barcelona-Lleida
Sortida a Lleida en tren Avant

Preu: 60 ¤ i 50 ¤ per als socis i sòcies. El
preu inclou el viatge Sants-Lleida-Sants i el
dinar. Les places són limitades i les inscrip-
cions es podran fer fins al 9 de juny. Caldrà
fer un ingrés a Caixa Girona del Masnou al
c/c 2030-0191-33-3300002779, indicant
nom, cognom i telèfon. 
Més informació al telèfon 93 555 47 71 (Sr.
Jordi Milà).
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

15
9 h · Complex Esportiu Municipal
XXII Festival de l’Escola de
Judo i Gimnàstica Rítmica

Ho organitza: Club de Judo i Gimnàstica Rítmica 
El Masnou

MÚSICA
De 17 a 21 h · Plaça d’Ocata
X Festa de la Música
Amb motiu del Dia Internacional de la Músi-
ca, instituït el 1982, us convidem a participar
en aquesta trobada.
Actuació de l’alumnat de l’Escola de Música
Emma Calvo, Escola de Música Clau de Sol de
Teià, Estudi Musical Carme Amo i Anna
Remartínez, i Cantaires de Can Malet del
grup d’havaneres, sota la direcció de Rosa
Salvat Jocem.
En cas de pluja, l’actuació es farà al CEIP
Marinada.
Ho organitza: Estudi de Música Carmen Amo

19 Dijous

20 h · Sala polivalent de Ca n’Humet

Reunió informativa del casal
d’estiu infantil Fakaló

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 Divendres

GENT GRAN 
10 h · Complex Esportiu Municipal
Trobada esportiva per a gent
gran
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Parc de Pau Casals
Fira d’atraccions 
Fins al 30 de juny.
Els divendres 20 i 27 de juny, Dia de l’Infant,
amb un 50% de descompte en el preu. 
Consulteu els horaris a la pàgina 9.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CERCAVILA

22 h · Sortida dels jardins Lluís 
Companys, davant de Lobareto
Cercatasques
Per a majors de 18 anys (imprescindible por-
tar el DNI).
Cercavila pel municipi: venda de tiquets als
jardins de Lluís Companys, Lobareto, c. de
Pau Casals, pg. de Roman Fabra, pl. de Mar-
cel·lina de Monteys, guingueta Bar 33, c. de
l’Esperança, c. de Tomàs Vives, Bar Ocata, c.
de Sant Felip, c. del Dr. J. Agell, bar La Calàn-
dria, pg. de Prat de la Riba, platja, guingueta
Calima, i final entre els bars Calima i Menyo.
Preu: 1 ¤ = un tiquet (una consumició de cer-
vesa o refresc i pica-pica durant el recorre-
gut). 1 ¤ = un got retornable.
Actuacions al llarg del recorregut de Bandto-
kades i, a les 24 h, a la platja, disco mòbil
amb el discjòquei Jordi Díaz, entre els bars
Calima i Menyo.
Ho organitzen: Joves de la Comissió de Festes i Xalu-
pa Associació Cultural

JUNY
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(No inclou els programes de la Festa Major, del XII Festival Internacional Ple de Riure ni del VI Festival de Curtmetratges del Masnou,
Fascurt 2008. Vegeu-ne els programes corresponents que s’inclouen en aquesta publicació.)

21 Dissabte

ESPORTS
Durant tot el dia · Complex Esportiu
Municipal
Torneig Guaranà, partits 
de futbol sala femení
Fins al diumenge 22 al migdia.
Ho organitza: A. E. Futbol Sala El Masnou Interdinàmic

TEATRE
20.30 h · Sala polivalent de Ca n’Humet
Teatre: No em vull casar
Adaptació del text La meva Ismènia, d’Eugè-
ne Labiche.
Preu: 5 ¤
Ho organitza: Grup de Teatre Aficionat Buits d’Estrès,
amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

22 Diumenge

9.30 h · Iinici al local de Gent del 
Masnou i recorregut pels carrers del
poble.
Gimcana familiar
Informació i inscripcions: de l’1 de maig al 20
de juny al local de Gent del Masnou, de 18 a
21 h.
Ho organitza: Gent del Masnou

D’11 h a 13.30 h · Parc temàtic Caramar
Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

TEATRE
18.30 h · Sala polivalent de Ca n’Humet

Teatre: No em vull casar
Adaptació del text La meva Ismènia, d’Eugè-
ne Labiche.
Preu: 5 ¤
Ho organitza: Grup de Teatre Aficionat Buits
d’Estrès, amb la col·laboració de l’Ajuntament
del Masnou

23 Dilluns

SANT JOAN

20 h · Plaça d’Ocata
Revetlla de Sant Joan
Recuperem la cultura popular:
arribada de la flama del Canigó.

20.30 h 
Passejada de la flama per la vila 
De la plaça d’Ocata a la plaça 
dels Països Catalans.

21.30 h · Plaça dels Països Catalans
Encesa de la foguera de Sant
Joan
Ho organitzen: Xalupa Associació Cultural, Diables del
Masnou, Gent del Masnou i Plataforma Cívica El Masnou
21, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

22 h · Plaça de Ramón y Cajal
Revetlla de Sant Joan
A partir de les 23 h, hi haurà
ball amb el duet Belle Pop 
La reserva de taules amb coca i cava s’ha de
fer al telèfon 679 78 77 00.
Preu: Per concretar.
Ho organitza: Associació de Veïns de la Plaça de
Ramón y Cajal

23 h · Pati del Casino
Revetlla de Sant Joan
Disco mòbil amb el discjòquei
Jordi Díaz
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració del Casino del Masnou

25 Dimecres

ACTIVITATS D’ESTIU
CEIP Ferrer i Guàrdia
Comença el casal d’estiu infantil
Fakaló
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CINEMA
22 h · Jardins
de les Nacions 
Cinema a la
Fresca 
Projecció de la
pel·lícula Un fune-
ral de mort
Ho organitza: Joves
de la Comissió de Fes-
tes i Xalupa Associa-
ció Cultural

26 Dijous

20 h · Cinema La Calàndria
Cinefòrum
Ho organitza: Associació de Dones per la Igualtat

20 h · 2a planta de Can Malet
Reunió informativa del Campus
Esportiu
Assignació de grups, horaris i explicació de
les activitats previstes.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CINEMA

22 h · Plaça d’Ocata
Cinema a la Fresca 
Projecció de la pel·lícula Ratatouille
Ho organitzen: Joves de la Comissió de Festes
i Xalupa Associació Cultural

27 Divendres

INICI DE LA FESTA
MAJOR
Vegeu el programa adjunt a la publicació.

29 Diumenge

12 h · Platja d’Ocata
Neteja submarina de la platja
Immersió a la platja d’Ocata per recollir la
brossa del fons. Si feu immersió, animeu-vos
a participar-hi.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Club 
Immersió Biologia

JULIOL
1 Dimarts

MEDI AMBIENT

De dilluns a divendres, de 9 a 21 h, i
dissabtes, de 9 a 20 h
Vestíbul de la primera planta de l’Edifici
Centre
Exposició: “L’aigua és vida. 
La directiva marc de l’aigua”
Fins al 31 de juliol.
Recorregut a través dels diversos aspectes
relacionats amb la gestió del cicle de l’aigua.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

1 
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h, 
i dissabtes, de 9 a 20 h
Vestíbul de la primera planta 
de l’Edifici Centre
Exposició: “Qui embruta 
el mar?”
Fins al 31 de juliol.
Aquesta mostra vol informar d’una manera
molt visual sobre el tipus i la quantitat de resi-
dus que es generen i arriben al mar, quins són,
i com afecten la flora i la fauna marítimes.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

9 h · Complex Esportiu i platja
Comença el campus esportiu
Fakaló
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

2 Dimecres

18 h · Platja d’Ocata, davant l’estació
Biblioplatja i Divertiteques.
Punt d’Informació Mòbil del
Masnou (PIMM)
Durant el mes de juliol.
Cada dimecres de juliol s’explicarà un conte i
els divendres podreu participar en les Diverti-
teques (tallers i activitats per als infants)
dins la Biblioplatja.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

3 Dijous

FASCURT

Inici del VI Festival de 
Curtmetratges del Masnou, 
Fascurt 2008
Fins al 5 de juliol.
Vegeu el resum del programa a la pàg. 11
www.fascurt.com

5 Dissabte

ESPORTS
Durant tot el dia · Complex Esportiu
Municipal
Torneig Kurtz and Gut de Futbol
Sala
Fins al dia 6 de juliol.
Ho organitza: A. E. Futbol Sala El Masnou Interdinàmic

ESPORTS 
22 h · IES Mediterrània
Festival de Patinatge 
Festival anual de patinatge artístic sobre
rodes a la pista de l’IES Mediterrània, amb la
participació de més 160 patinadores i patina-
dors, molts dels quals són campions interna-
cionals.
Ho organitza: Club Patinatge El Masnou

11 Divendres

CONCERT
19 h · Platja d’Ocata
Concert Anacrusa Fest 2008. 
V Aniversari
Preu: gratuït.
Ho organitza: Anacrusa, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament del Masnou

12 Dissabte

19 h · Platja d’Ocata
Concert Anacrusa Fest 2008. 
V Aniversari
Preu: gratuït.
Ho organitza: Anacrusa, amb la col·laboració de l’A-
juntament del Masnou

MÚSICA
De 21 a 2 h · Carrer de Sant Miquel,
entre Tomàs Vives i Roger de Flor
Nit d’havaneres, sardinada 
i cremat amb el grup Borinquen
Preu: per determinar.
Ho organitza: Associació de Veïns i Comerciants del
Carrer de Sant Miquel

FOTOGRAFIA 

20 h · Sala d’Actes Municipal 
(Edifici Centre)
Veredicte i exposició de l’XI
Concurs de Fotografia: El Patri-
moni Desconegut del Masnou,
“La Festa Major de Sant Pere
2008”
Fins al 27 de juliol.
Recepció de les obres fins al 6 de juliol.
Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

TEATRE
22 h · Casino del Masnou
Teatre: L’herència
Una comèdia divertidíssima. La vetlla al
difunt es converteix en un robatori descarat.
També es representarà el diumenge 13 de
juliol a les 19 h.
Ho organitzen: GAT i Casino del Masnou

MÚSICA PERQUÈ SÍ!

22 h · Jardins de Can Malet
Concert: Jaume Vilaseca 
Quartet
Cicle Música perquè sí!
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i 3D3
Per Jaume Vilaseca Quartet, el jazz no és un
estil, ni un dogma, sinó quelcom totalment
viu, és comunicació en estat pur, un planteja-
ment obert i compromès de la música i la
improvisació.

13 Diumenge 

Hora per concretar · Parc temàtic
Caramar
Paella popular
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

22 Dimarts 

PLE DE RIURE
Inici del XII Festival 
Internacional de Teatre 
Còmic del Masnou, 
Ple de Riure 2008 
Fins al 26 de juliol.
Vegeu pàg. 12 i 13. 
www.plederiure.cat

Altres informacions

Des de la pàgina web de l’Ajuntament del
Masnou, podeu consultar tota la informació
d’aquesta agenda i tota l’actualitat municipal
actualitzades: http://www.elmasnou.cat.

Deixalleria mòbil 
La deixalleria mòbil s’instal·larà al mes de
juny a Pau Casals, del 3 al 8 de juny, i des-
prés, a Amadeu I, del 17 al 22 de juny. Durant
el mes de juliol, s’instal·larà a La Nimfa, de l’1
al 6 de juliol, després a Pau Casals, del 15 al
20 de juliol, i finalment, a Amadeu I, del 29
de juliol al 3 d’agost. L’horari serà de dimarts
a dissabte de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 19.30
h, i els diumenges, de 10.30 a 13.30 h.

Ca n’Humet. Dissabtes d’Acció! 
Durant els mesos de juny i juliol 
Cada mes, els dissabtes, de 17 a 20 h:
1r dissabte: timba de cartes
2n dissabte: PlayStation
3r dissabte: Magic
4t dissabte: PlayStation
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou, amb la

col·laboració de Lleureka, Projectes Educatius, i Rubén

Martínez.

Ca n’Humet. C/ de Fontanills, 77
Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 22 h
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 23 h
Diumenges, d’11 a 14 h i de 17 a 22 h
L’Espai de Trobada: de dilluns a dissabte 17 
a 21 h

El servei de fisioteràpia al circuit 
de salut finalitza aquest mes de juny
El circuit de salut o espai lúdic per a la gent
gran, instal·lat a la plaça de Ramón y Cajal, dis-
posa d’un servei de fisioterapeuta. Tot i ser un
espai destinat a la gent gran, pot ser utilitzat
per la població en general. Aquest mes de juny,
el servei s’oferirà el divendres 6 de juny, de 9 a
11 h, i el divendres 20 de juny, de 15 a 17 h. 

Cursos de country per a persones
majors de divuit anys
Fins al mes de juny, el Casal de la Gent Gran
Can Malet organitza diversos cursos de
country. Per inscriure-s’hi, cal contactar amb
Maria Rossell al telèfon 93 555 47 26 o pas-
sar pel Casal de 10 a 12 h.

Arxiu municipal
L’horari d’atenció al públic de l’Arxiu des del
juny al setembre és de dilluns a dimecres de 9
a 14 h.

Exposicions
Casa de Cultura
Pg. de Prat de la Riba, 16
Horari d’estiu: de dimarts a divendres, de 18 a
21 h; dissabtes, d’11 a 14 h i de 18 a 21 h, i
diumenges i festius, d’11 a 14 h. 
Tel.: 93 555 66 00.

Del 27 de juny al 27 de juliol
“Plaer i límits?”, 
Joves Creadors
S’hi poden presentar obres fins al 8 de juny.
El dia 28 de juny, l’exposició restarà oberta
fins a les 24 h coincidint amb la nit de focs de
la Festa Major de Sant Pere.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Sala d’Actes Municipal
Edifici Centre
C/ de Josep Pujades Truch, 1A
Horari: de dimarts a divendres, de 17 a 20 h;
dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, i diumen-
ges i festius, d’11 a 14 h. Dilluns tancat. 

Del 12 de juiol al 27 de juliol
XI Concurs de Fotografia. 
El Patrimoni Desconegut 
del Masnou, “La Festa Major 
de Sant Pere 2008”
Recepció d’obres fins al 6 de juliol.
Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou
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Arriba la
gresca

més gran
al Masnou

Del 27 al 30 de juny, 
el municipi celebra la Festa 

Major de Sant Pere

Entre el 27 i el 30 de juny, el Masnou celebra la Festa
Major de Sant Pere. Com és tradicional, durant
aquests dies els carrers s’ompliran d’activitats per als
ciutadans i ciutadanes de totes les edats. Entre les
nombroses propostes, destaquen el pregó, a càrrec
de Lluís Millet, que, en record del seu avi, el mestre
masnoví Lluís Millet i Pagès, commemorarà el cente-
nari de la creació del Palau de la Música; una jornada
castellera amb els castellers de Badalona, els Xicots
de Vilafranca i els castellers de Terrassa, i l’actuació
del grup de mestissatge Canteca de Macao. 
* Continua a la pàg. següent

Pots extreure el programa i plegar-lo en format de butxaca

FESTA MAJOR  
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Continuen les tradicions

* Ve de la pàg. anterior. A més a més, con-
tinuaran les activitats tradicionals, com
ara el castell de focs artificials, el correfoc
i el correfoc juvenil, la trobada de gegants,
el ball tirat de Festa Major, la missa canta-
da pel Cor de Cambra del Palau de la Músi-
ca i moltes altres iniciatives als diferents
carrers del municipi, que, com cada any,
tornaran a engalanar-se per contribuir a fer
una festa més familiar, on tots els masno-
vins i masnovines reforçaran els seus lli-
gams amb la vila. Entre les activitats que
repeteixen n’hi ha algunes que l’any passat
ja van tenir una bona resposta, com ara la
Boticantada, promoguda pel grup de joves
de la Comissió de Festes i Associació La
Xalupa. A la Boticantada, qui s’hi atreveixi
podrà demostrar les seves habilitats musi-
cals i, després, participar en un sopar
popular.

Un any més, el programa ha estat dis-
senyat per la Comissió de Festes, compos-
ta per una vintena de persones de diferents
entitats del Masnou. Des de la incipient
Regidoria d’Activitats i Festes, que s’estre-
na enguany, s’ha valorat molt positivament
la tasca duta a terme per aquest organisme.
El cartell que aquest any posa imatge a la
Festa Major és obra d'Albert Hosta Calde-
rer, que va guanyar el concurs. Marc Marzal
i Xavier Cardona van resultar-ne finalistes.

Tampoc no s’ha d’oblidar la tradicional
fira d’atraccions, que aquest any s’establirà
al costat de la zona esportiva de Pau Casals,
a partir del 20 de juny i fins que s’acabi la
Festa Major. Amb la butlleta promocional
que s’ofereix en aquesta publicació gaudi-
reu d’un 2x1 a les atraccions i productes.

Exposicions i concursos

En el marc de la Festa Major, entre el 27 de
juny i el 27 de juliol, la Casa de Cultura
acollirà la mostra “Plaer i límits?”, que

agruparà les obres de joves creadors del
municipi. La creativitat i capacitat expres-
siva de cada artista seran les encarregades
de delimitar les fronteres del plaer artístic.
es podran presentar obres fins al 8 de juny.

I més expressions artístiques, perquè
durant la Festa Major es durà a terme el
Concurs de Fotografia de Festa Major.
Tothom qui tingui més de setze anys pot
presentar-hi fins a dues obres, en un suport
de 20 x 30 cm i amb temàtica relacionada
amb la Festa Major. Les obres es poden
presentar a la Casa de Cultura i al Museu
Municipal de Nàutica fins al 6 de juliol de
2008. El premi per a la millor fotografia és
de 400 euros, i el de la finalista, de 300
euros. També s’ha establert una categoria
infantil-juvenil, en què la millor fotografia
es premiarà amb una càmera fotogràfica
digital i la finalista, amb un MP3.

Tothom de celebració 

Tant des del consistori com des de la
Comissió de Festes s’ha fet una crida per
animar tothom a participar activament en
tots els actes previstos per viure intensa-
ment la Festa Major de Sant Pere. Així
mateix, lamenten les molèsties que es
puguin ocasionar amb certs actes, com la

tallada d’algun carrer, però tot s’ha fet
per aconseguir la millor de les celebra-
cions possibles, perquè tothom gaudeixi
del bon temps, de l’encant del municipi i
dels beneficis de la convivència amb el
poble. Perquè la festa sigui completa,
diversos restaurants de la localitat han
preparat un menú especial de Festa
Major. 

LA DIADA CASTELLERA I
L’ACTUACIÓ DEL GRUP DE
FUSIÓ CANTECA DE MACAO,
NOVETATS DESTACADES

HORARI DE LA FIRA D'ATRACCIONS

DIA DATA HORARI

Divendres 20/06/08 17 a 24 h

Dissabte 21/06/08 11 a 14 h - 17 a 1 h

Diumenge 22/06/08 11 a 14 h - 17 a 23 h

Dilluns 23/06/08 17 a 3 h

Dimarts 24/06/08 11 a 14 h - 17 a 23 h

Dimecres 25/06/08 17 a 23 h

Dijous 26/06/08 17 a 23 h

Divendres 27/06/08 17 a 3 h

Dissabte 28/06/08 11 a 14 h - 17 a 3 h

Diumenge 29/06/08 11 a 14 h - 17 a 1 h

Dilluns 30/06/08 11 a 14 h - 17 a 1 h

Sant Pere porta Canteca
de Macao

Com va començar Canteca?
Canteca de Macao va sorgir al carrer. Ens vam
conèixer compartint la música en les places
madrilenyes i, a poc a poc, ens vam anar forjant
com a banda. 

Us etiqueten sota el nom de mestissatge,
però, vosaltres, com definiríeu la vostra
música?
No sabem com fer-ho… A més a més, preferim
no posar-nos una etiqueta. Etiquetar la música
és posar reixes a aquest projecte que, princi-
palment, vol experimentar amb tota la música
que anem escoltant. 

Torneu d’una gira per Mèxic. 
Com ha anat?
Ha estat una experiència molt bona. Ha signifi-
cat molt. Fa molt temps que estic desil·lusiona-
da amb diferents aspectes del negoci musical i
Mèxic, i en especial el festival al qual hem
assistit, m’ha tornat les ganes de centrar-me en
el que realment m’importa: l’art, les músiques,
els músics i la creació.

Quina és la vostra denúncia?
Cada cançó és una reflexió. No tenim cap
denúncia concreta, però sí que coincidim en el
fet que aquest món no està bé. Cada cop ens
interessa més el món de l’Àfrica i la seva cultu-

ra, però també escrivim realitats quotidianes
que ens toquen de molt a prop.

Com definiríeu el vostre segon disc 
Camino a la vida entera? 
És la porta que ens duu a un camí incert, desit-
jat, temut i il·lusionat dins la música. Ha estat el
nostre salt al món professional, el primer disc
que es ven a les tendes. De totes maneres, amb
l’opció de lliure descàrrega, que ens ha costat
molt de temps de negociacions i lluita, demos-
trem que seguim lluitant i sent els mateixos, i
fins i tot amb més inquietuds que al principi i
amb les mateixes ganes de construir alternati-
ves justes.

Després d’haver tocat a l’estranger 
o en macrofestivals nacionals, què 
significa tocar als pobles? 
Posem molta il·lusió a tots els llocs on anem. No
tenim en absolut la sensació d’haver-ho fet tot
ja. Els actes multitudinaris no són sempre els
millors. En llocs més petits pot haver-hi també
molta més màgia.

Què podrà veure el públic al vostre 
concert del 29 de juny al Masnou? 
A Canteca de Macao donant-ho tot a l’escena-
ri, un espectacle horitzontal que, sense l'ener-
gia recíproca de la gent, no té cap sentit.

Entrevista a MARTA NEIRA
Regidora de Cultura, Activitats i Festes, i Dona  

Aquesta és la primera Festa Major amb vostè al
capdavant de la nova Regidoria d’Activitats i
Festes. Quin és l’objectiu principal d’aquest
any? 
Precisament perquè és la primera Festa Major que
assumeixo com a responsable de la Regidoria, cal ser
prudent i no precipitar-se a fer canvis sense valorar
correctament tot el que s’havia fet fins ara. Hi ha mol-
tes activitats de la Festa que ja són clàssiques i que
funcionen molt bé, i, per tant, el més raonable és que
es continuïn fent.
Al mateix temps, hem volgut donar resposta a pro-
blemes que s’arrossegaven des de feia molt de temps,
com ara la fira d’atraccions. A causa de la seva ubica-
ció, en gaudia molt poca gent. Aquest any s’instal·larà
a l’esplanada del costat del parc de Pau Casals.
També hem tingut en compte la racionalització dels
recursos perquè el servei de Manteniment de l’Ajun-
tament pugui fer front a les necessitats logístiques de
la festa. 

I el seu principal repte de futur?
Afavorir la participació en la Comissió de Festes d’al-
tres sectors socials que tradicionalment no hi han
participat, fins a aconseguir que tots els col·lectius,
autòctons i immigrants, participin de la Festa Major.
La festa ha de ser una eina fonamental de participa-
ció i de cohesió social.

Quines novetats destacaria del programa?
Hem volgut fer una programació que tingui més
atractiu per a la gent jove sense deixar de comptar
amb tothom. Hem apostat, amb l’ajut econòmic de la
Regidoria de Joventut, per un concert jove potent,
atractiu per un sector ampli de la societat, amb Can-
teca de Macao. 
Aquest any estrenarem el Menú de Festa Major, que
hem posat en marxa en col·laboració amb Promoció
Econòmica per implicar els restaurants i bars en la

festa i fer-la més participativa i atractiva. I, en lloc de
mocadors, aquest any farem samarretes amb el car-
tell guanyador de Festa Major estampat, que seran
gratuïtes gràcies a la col·laboració de la Federació de
Comerciants. 

Una de les grans apostes és l’actuació del grup
Canteca de Macao. Per què es va triar aquest
grup?
Buscaven un grup conegut, de qualitat i, al mateix
temps, assumible pel nostre pressupost limitat. Can-
teca de Macao reunia tots els requisits. És un grup
molt conegut entre els joves i té un públic molt ampli,
que pot anar de setze a quaranta anys. Jo tinc uns
quants anys més i m’agrada molt, és clar que l’he des-
cobert gràcies als meus fills. A més, és un grup com-
promès amb els més desfavorits, d’aquells que tenen
cançons amb missatge.

Com valoraria la tasca de la Comissió de Festes?
En quin punt creu que es troba?
La Comissió de Festes ha estat fonamental en tot el
procés de confecció del programa de la Festa Major.
Actualment, està en un procés de canvi. Estem en un
moment de reflexió, de debat sobre la composició, les
funcions i la capacitat decisòria de la Comissió, pro-
cés que haurà de culminar amb una Comissió de Fes-
tes més autònoma, que sigui capaç de gestionar el
pressupost i d’organitzar la festa sense la tutela de la
Regidoria. 
En aquest procés, és molt important tenir en comp-
te i valorar l’aportació que tradicionalment han fet i
hauran de seguir fent les associacions de veïns als
seus carrers respectius. Al mateix temps, serà
necessària la incorporació de persones que, a títol
personal o en representació de les diferents enti-
tats, tinguin una visió de la Festa Major més global.
Sens dubte, un dels reptes serà conjugar aquestes
dues visions.

CONVOCATÒRIA 
de participants en l’exposició

“Plaer i límits?”

Exposició del 27 de juny al 27 de juliol
Lliurament d’obres fins al 8 de juny

Més informació: 
Regidoria de Joventut, 93 540 53 84,

joventut@elmasnou.cat
Patronat del Masnou, 93 540 50 02,

museu.nautica@elmasnou.cat

Entrevista a Ana Saboya, de Canteca de Macao

El conegut grup oferirà un concert aquesta Festa Major.
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El Palau de la Música es va instal·lar el 17
de maig passat a la sala polivalent de Ca
n’Humet, de mans del seu Cor de Cambra,
que va interpretar el concert Els mestres

de l’Orfeó. Aquest és un homenatge als
mestres que van crear l’Orfeó Català, entre
els quals destaca el masnoví Lluís Millet.
Prop de dues-centes persones van omplir
la sala per gaudir de l’espectacle, que, a
més de l’actuació del Cor de Cambra,

incloïa la projecció d’un audiovisual que
recorria els cent anys d’història del Palau
de la Música. El concert i, alhora, home-
natge va acabar amb tot el públic dempeus
interpretan el Cant de la senyera, l’himne
de l’Orfeó del mestre Lluís Millet, acom-
panyant el Cor de Cambra, sota la batuta
de Jordi Casas Bayer. El programa, a
més, va incloure peces dels mestres Lluís

M. Millet, Amadeu Vives, Francesc

Pujol i Antoni Nicolau, que van ser molt
aplaudides pel públic.

D’altra banda, i per acabar de comple-
tar la celebració, en el moment de tancar
aquesta edició hi havia prevista una visita
guiada al Palau de la Música Catalana per
al 28 de maig, durant la qual cinquanta
persones podrien conèixer de primera mà
els secrets d’una de les construccions
més emblemàtiques de Catalunya. 

El Palau de la Música Catalana
s’instal·la al Masnou
El Cor de Cambra del Palau omple Ca n’Humet en el centenari de la institució

Manolo García, un artista que necessita
molt poques presentacions, ha estat prepa-
rant, entre el 23 d’abril i el 20 de maig, la
gira del seu darrer disc, Saldremos a la

lluvia, al teatre del Casino del Masnou. El
cantant del Poblenou, segons va explicar a
El Masnou Viu, va decidir fer servir el
Casino, com ja ho va fer també Jarabe de

Palo, “perquè l’escenari és de fusta i fa que
el so creixi, l’absorbeix i el fa més agrada-
ble”. García també ha explicat que, al Mas-
nou, “hi hem estat molt bé, la gent ens ha
tractat molt bé, i hi hem estat còmodes i
tranquils: perfecte”.

El disc és el quart en solitari i coincideix
amb el desè aniversari de la trajectòria de
Manolo García des de la dissolució de la

popular formació El Último de la Fila. En
aquest darrer treball, el cantant i composi-
tor incorpora melodies i sons orientals i de
Grècia, país en què ha enregistrat bona part
dels temes. A final del mes de maig, Mano-

lo García ha començat la seva gira, d’uns
cinquanta-cinc concerts, per tot l’Estat, que,
“com totes les gires, és una incògnita. Hi
posem la nostra millor voluntat, tot l’interès
i tota la il·lusió. De moment, el disc, que
acaba de sortir, funciona bé, però amb el
públic mai no se sap; és com al circ romà,
sempre poden posar el polze cap amunt o
cap avall”.

Saldremos a la lluvia és un disc com-
promès, on Manolo García ha volgut dei-
xar constància dels aspectes socials i
polítics que més l’indignen: “No vull caure
en l’error de pretendre que jo tinc la veri-
tat absoluta i jo he de dir a la resta què
han de pensar; senzillament, jo he cantat
el que penso, per primera vegada dic el
que penso clarament. És un disc sobre la
vida, de com em sento jo en aquest plane-
ta i en aquesta societat, i jo em sento
inquiet.” 

Manolo García prepara la seva última
gira al Casino

EL CONCERT VA ACABAR AMB

EL CANT EMOCIONAT I CON-

JUNT DEL PÚBLIC AMB EL

COR DE CAMBRA INTERPRE-

TANT ‘LA SENYERA’, DEL MES-

TRE MASNOVÍ LLUÍS MILLET

EL MÚSIC REMARCA LA BONA

ACÚSTICA DEL TEATRE MAS-

NOVÍ I LA QUALITAT DE VIDA

DEL MUNICIPI

Un moment de l’actuació del Cor de Cambra a Ca n’Humet. El públic assistent a l’acte va aplaudir intensament l’actuació. 

Manolo García durant els assajos amb la seva banda al teatre del Casino.

El cantant mostra la seva indignació amb la societat actual

CULTURA  
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Arriba la 6a edició del Fascurt
El Festival de Curtmetratges del Masnou es farà del 3 al 5 de juliol

La platja seguirà sent l’escenari d’una gran part del Festival.

dijous 3 de juliol

20h Secció Oficial
Ficció Cine al Cinema La Calàndria

22h Secció Oficial
Undercurt, Ficció Vídeo i Xperiment Visual a la Platja d’Ocata

00h Arts escèniques
Mirando a Yucali d’Alba Sarraute. 
Espectacle teatral amb visuals a càrrec de  Vj Melarde a la Platja d’Ocata

dissabte 5 de juliol

20h Del curt al llarg
al Cinema La Calàndria

23h Premis Fascurt’08 
i projecció del palmarés
a la Platja d’Ocata

01h Concert 
LaRumbé 
Fusió rumba-latin a la Platja d’Ocata

03h Sessió DJ 
Dj Miguelito Superstar 
Membre de la Fundació Tony Manero i 
visuals a càrrec del col·lectiu Lectrovision
a la Platja d’Ocata

divendres 4 de juliol

20h Secció Oficial
Ficció Cine al Cinema La Calandria

23h Secció Oficial
Undercurt, Ficció Vídeo i Xperiment Visual
a la Platja d’Ocata

01h Concert 
Iyexà 
Fusió brasilera a la Platja d’Ocata

Més informació a:

www.fascurt.com

El Masnou torna a esdevenir capital del cinema
en el seu format més breu, amb la celebració
del Festival de Curtmetratges Fascurt.
Enguany, en la seva sisena edició, aquest Festi-
val canvia el format de programació respecte a
edicions anteriors. D’una banda, se’n redueix el
nombre de dies i se celebrarà entre el 3 i el 5 de
juliol. Durant aquests dies, tindran cabuda les
seccions oficials de Ficció, Animació, Xperi-
ment Visual, Undercurt i Del Curt al Llarg. I de
l’altra, i com a conseqüència de la nova estruc-
turació, les seccions paral·leles, abans concen-
trades durant els mateixos dies que el Festival,
quedaran disseminades al llarg de l’any, com el
Fasmenut, que tindrà lloc al mes de novembre
amb motiu del Dia de la Infància; el País Con-
vidat –en aquesta ocasió Colòmbia–, que es va
fer el 16 de maig, i l’Un Dia amb…: Col·lectiu
Convidat, que arriba el 14 de juny. 

Aquest Fascurt comptarà, un any més, amb
l’espai del cinema La Calàndria, on es projec-

tarà la secció oficial de Ficció Cine, el dijous 3
i el divendres 4, a les 20 h, i les obres de la sec-
ció fora de concurs Del Curt al Llarg, dedica-
da a un director o directora novells del món del
llargmetratge, el dissabte 5, a les 20 h. Del
Curt al Llarg és una de les sessions amb més
èxit de públic i on els convidats d’excepció a la
projecció són els mateixos directors i directo-
res de les obres. Els multipremiats Chiqui
Carabante, Guillem Morales i Daniel Sánchez
Arévalo van ser els convidats a les edicions
anteriors del Fascurt.

L’espai ubicat a la platja, a tocar de l’estació
d’Ocata, continuarà albergant la secció més
trencadora del Festival, l’Undercurt, dedicat a
aquelles produccions amb pocs recursos que
destaquen per la seva qualitat i creativitat
com a contrapunt a la manca de recursos. La
platja d’Ocata serà també escenari de la secció
de Ficció Vídeo i Xperiment Visual. Les pro-
jeccions començaran el dijous 3 de juliol a les

22 h, i divendres 4 i dissabte 5 de juliol, a les
23 h. Aquest espai continuarà oferint els con-
certs i les actuacions de videojòqueis i discjò-
queis, amb la novetat, aquesta edició, d’un
espectacle de teatre a càrrec d’Alba Sarrau-
te amb visuals del videojòquei Melarde, el
dijous 3, a les 00 h. A més a més, diverses
actuacions musicals amenitzaran els actes.
Visitaran el Fascurt el grup brasiler Iyexà, el
divendres 4 a la 1 h; LaRumbé, el dissabte 5 a
la 1 h, seguit pel discjòquei Miguelito Super-
star, membre de la Fundació Tony Manero,
acompanyat dels visuals del col·lectiu Lec-
trovision, que clausuraran el Fascurt 2008
amb una sessió dedicada al trentè aniversari
d’un fet històric dintre del món audiovisual:
l’estrena del videoclip Thriller, de Michael
Jackson.

Aquesta edició, el Fascurt ha rebut més de
300 curts de tot el panorama estatal i 51 han
estat seleccionats per projectar-se al Festival i

competir en les seccions oficials. El jurat esta-
rà format per Violeta Kovacsics, membre del
Festival de Sitges; Gerard Lemes, ajudant de
direcció i professor de cinema i curtmetratges;
Alfred Sesma, director de producció de la
Mostra Internacional de Cinema d’Animació
de Catalunya (ANIMAC), i Guillermo Pascual
del Festival Internacional de Vídeo i Arts Digi-
tals de Girona (VAD), entre d’altres professio-
nals que encara estan per confirmar.

El Fascurt està organitzat per l’associació cul-
tural AKONGA i compta amb el suport de
suport de la Regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment del Masnou, la Generalitat i la Xarxa de
Municipis de la Diputació de Barcelona i la
col·laboració d’altres entitats privades. La
regidora de Cultura, Marta Neira, ha explicat
que aquesta iniciativa compta amb el suport
de l’Ajuntament per complir l’objectiu d’arri-
bar al més gran nombre possible de masnovins
i masnovines.
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El Masnou s’omple, un any
més, del millor teatre còmic
La platja d’Ocata acollirà el XII Festival Internacional Ple de Riure
del 22 al 26 de juliol 

El mes de juliol és, sense cap mena de dubte, un
dels més màgics al Masnou. Les guinguetes a la
platja són una icona de la màgia de les nits d’es-
tiu, però encara hi ha un altre símbol que s’eri-
geix amb més força: l’envelat del Ple de Riure a
la platja. Aquest Festival Internacional de Teatre
Còmic arriba enguany a la dotzena edició, que
tindrà lloc entre el 22 i el 26 de juliol. Durant
tots aquests anys, han passat per la platja d’O-
cata més de 150 espectacles de tot tipus de tea-
tre i circ còmics. Enguany, continuant fidels als
seus propòsits, els Chapertons, encarregats de
la Direcció Artística del Festival, han previst una
cartellera amb companyies d’arreu d’Europa i de
l’Estat espanyol, però sense deixar de banda

còmics i formacions de Catalunya que també
lluiten per fer-se un lloc al panorama teatral
català.

Una de les propostes més atractives de la
programació és l’actuació de l’internacionalís-
sim actor català Sergi López, que portarà al
Masnou el seu espectacle Nonsolum. També es
podran veure altres actuacions destacades,
com la del mim Joseph Collard, l’espectacle
musical amb instruments casolans de Jashga-
wronsky Brothers o el concert clàssic ple de
gags de Yliana. A més, fora de l’envelat, a l’es-
cenari exterior, es podrà gaudir de les actua-
cions d’Al Víctor, la Companyia del Foc, una
festa zíngara a càrrec de la companyia arago-

nesa Teatro Che y Moche, i els equilibris i
malabars dels belgues D’Irque & Fien. 

Animant els diferents escenaris i omplint les
transicions perquè els ànims no decaiguin en cap
moment hi haurà la banda oficial del Festival,
que enguany serà Vatua l’Olla, amb el mestre
de cerimònies, l’actor Richard Collins.

La platja no és l’únic escenari del Ple de
Riure, que vol ser present a tot el municipi. Així,
els 2Play, amb les seves acrobàcies, seran a la
plaça de Ramón y Cajal, el pallasso Claret s’ins-
tal·larà a la plaça d’Ocata i els Gíngers actuaran
a la plaça de Marcel·lina de Monteys. Els dies i els
horaris de les actuacions apareixeran propera-
ment al programa definitiu del Festival.

COM ÉS HABITUAL, EL FESTI-
VAL COMBINA LES ACTUA-
CIONS DE CARRER AMB ELS
ESPECTACLES DINS DE L’EM-
BLEMÀTIC ENVELAT

COMPANYIES I CÒMICS D’AR-
REU D’EUROPA ES DONEN
CITA AL MUNICIPI PER REI-
VINDICAR EL BON HUMOR

Entrevista a Sergi López
“El meu espectacle planteja moltes preguntes i poques respostes”
Sergi López és un dels artistes catalans més internacionals. Quan a l’Estat espanyol
encara era del tot desconegut, ja s’havia transformat en un actor molt sol·licitat pel
cinema francès, i, de fet, no deixen de ploure-li ofertes de França. Entre rodatge i
rodatge, intenta oxigenar-se amb el teatre. Nonsolum, dirigit per Jorge Picó, és l’es-
pectacle a què recorre des de fa tres anys i es podrà veure al Masnou dins el Ple de
Riure, un monòleg pel qual circulen molts personatges.

El muntatge es presenta com una comèdia existencial. 
Què vol dir això?
És una comèdia perquè fa riure, o sigui que s’emmarca molt bé en un festival
com aquest. És una obra de creació i, per tant, hi ha una part de mi, de la
meva manera de treballar, de veure el món i de
viure que s’acaba traslladant a l’escenari. Ens
ha sortit un espectacle en què jo, personal-
ment, em reconec molt, però alhora és una
comèdia que agrada a molta gent. És una
mica excèntric, surrealista, sense línia argu-
mental, però sí amb un personatge central.

Et sents identificat amb algun personatge en especial?
Hi ha un munt de personatges que són el mateix. En aquest sentit,
és existencial, perquè tots som un, però alhora som molts a la vegada.

Puc dir que tots són jo i que jo no sóc cap d’ells, però penso que al públic li passa el mateix. Tots
podem ser encantadors i dolents i terribles alhora.

Com ha anat la gira amb aquest espectacle?
Ja fa tres anys que estem fent aquest espectacle. Vam començar al Festival Tempora-
da Alta, a Salt. Però jo el visc d’una manera privilegiada. Vull dir que no estic obligat

a explotar-lo, perquè el combino amb el cinema, i el faig quan em ve molt de gust i
d’una manera molt relaxada. De fet, el vam fer perquè jo tenia moltes ganes de

tornar al teatre, el trobava molt a faltar. En aquest sentit, ha estat una gira
poc convencional. L’hem fet en francès i en català, i l’hem portat per Cata-
lunya, València i França.

Com ha anat la tornada al teatre després de l’èxit 
del cinema?

Doncs, al començament, erròniament, vaig pensar que
com que la gent em coneixia del cinema, no tindríem
problemes per omplir els teatres. I això no és només

mentida, sinó que de vegades costa molt atraure la gent,
la qual cosa demostra que el teatre ho continua tenint molt

difícil per subsistir. Per això és tan meritori el que fan els Cha-
pertons amb el Festival Ple de Riure. Personalment, jo em trobo molt a

gust al teatre, el trobava a faltar. Et sents més protegit al teatre, amb el
públic, que al cap i a la fi és qui va tirant de l’espectacle.
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El Ple de Riure es
renova per millorar
El Festival estrena nou organigrama, nova
oficina i noves activitats a la tardor

La dotzena edició del Festival Interna-
cional Ple de Riure es presenta plena de
novetats destacades, que, segons la
regidora de Cultura, Marta Neira, res-
ponen a la voluntat de “millorar la ges-
tió i optimitzar els recursos que es des-
tinen al Festival”. En primer lloc, se
n’ha canviat l’estructura organitzativa
amb la intenció d’adaptar-la a les noves
formes de gestió dels festivals catalans,
amb l’assessorament de l’Oficina de
Difusió Artística de la Diputació (ODA).
Com a resultat, s’ha implementat un
organigrama que basa l’estructura del
Festival en una direcció artística, a
càrrec de la companyia Chapertons;
una direcció executiva i de producció,
de la qual depèn la direcció tècnica i
d’infraestructures, i una àrea de coordi-
nació, en mans del tècnic responsable
de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, de
qui també depèn el Departament de
Comunicació del Festival.

Una altra novetat és la referent a la
ubicació de l’oficina del Festival, que
aquest any serà al Casinet, al local de
la plaça de la Llibertat. Amb aquest
canvi, es vol acostar el servei a la zona
de la platja on hi haurà l’envelat i les
actuacions, a més de donar un servei
més eficient d’informació, venda d’en-
trades i recepció d’artistes.

També hi ha novetats en la venda
d’entrades, amb la intenció de poten-
ciar l’abonament, que enguany, per
quaranta euros, permetrà l’entrada a
tots els espectacles de l’envelat. Pri-
mer es posaran a la venda els abona-
ments perquè les persones que els
adquireixin puguin tenir més facilitat
per triar la localitat.

Ple de Riure tot l’any
Per tal de recollir les demandes i els
suggeriments dels darrers anys de la
Direcció General de Cooperació Cultu-
ral de la Generalitat i l’ODA, el Ple de
Riure farà accions formatives i esten-
drà la programació còmica més enllà
dels dies estrictes del Festival. Així, és
previst que es programin tres obres
durant el segon semestre de l’any a Ca
n’Humet i una activitat de formació.
Mentrestant, també es treballa perquè
en properes edicions s’arribi a acords
de coproducció del Festival amb altres
companyies. També s’ha establert un
acord amb els festivals de circ de
Montgat Curtcirckit i les Jornades del
Pallasso de Tiana, per establir una
xarxa de col·laboració i reforçar la
imatge del Baix Maresme com a espai
de referència en matèria de circ i tea-
tre còmic.

Chapertons, 
responsables de la
direcció artística 
del Festival

Com animaríeu els masnovins 
i masnovines perquè 
participin en el Ple de Riure?

És un esdeveniment únic de l’humor,
un festival que ens dóna l’oportunitat
de gaudir i descobrir diferents estils i
formes d’entendre l’humor amb espec-
tacles reconeguts internacionalment. 

L’envelat instal·lat davant del baixador
d’Ocata envaeix un espai natural i de
lleure per excel·lència com és la platja,
per compartir les nits d’estiu amb
amistats, a la fresca, amb música,
espectacles i, sobretot, aquest exercici
tan saludable que és riure.

Yliana

Jashgawronsky Brothers

Vatua l’Olla
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Les regatistes d’elit masnovines
Natalia Vía-Dufresne i Mònica 
i Sandra Azón participaran en els
Jocs Olímpics de Beijing 2008
El municipi del Masnou tornarà a tenir
representants als Jocs Olímpics de Bei-
jing 2008. D’una banda, les germanes
Mònica i Sandra Azón, juntament amb
l’asturiana Graciela Pisonero, participa-
ran en la classe yngling, després que el
mes de juliol passat aconseguissin la
classificació al Campionat del Món de les
Classes Olímpiques, que va tenir lloc a
Cascais (Portugal).

D’altra banda, Natalia Vía-Dufresne

competirà, juntament amb Laia Tutzó, a
la classe 470. Al mes de gener passat,
aquestes dues regatistes van classificar
Espanya als Jocs de Beijing en 470

femení, després de participar en el Cam-
pionat del Món d’aquesta classe cele-
brat a Melbourne. Però no ha estat fins
a la celebració del 39è Trofeu Princesa
Sofia-Maphre quan Vía-Dufresne i
Tutzó han aconseguit el passaport defi-
nitiu a Beijing, en haver finalitzat en
segona posició. 

Natalia Vía-Dufresne ja compta en el
seu palmarès amb dues medalles de plata
olímpiques. La primera la va aconseguir a
Barcelona l’any 1992, navegant en classe
Europa. La segona a Atenes, el 2004, jun-
tament amb Sandra Azón, participant en
la classe 470 femenina. 

El Masnou amb els i les esportistes olímpics

Medallistes olímpics 
del Club Nàutic el Masnou

Piti Millet (Montreal, 1976) 

Miquel Noguer (Moscou, 1980) 

Natalia Vía-Dufresne (Barcelona,
1992)

Begoña Vía-Dufresne (Atlanta, 1996)

Natalia Vía-Dufresne i Sandra Azón
(Atenes, 2004).

Ricky 
Rubio
Al moment de
tancar aquesta
edició, encara no
s’havia confir-
mat si la selec-
ció estatal de bàsquet incorporaria el
base del Joventut de Badalona Ricky
Rubio per als Jocs Olímpics de Beijing
2008. El jugador del Masnou té una gran
experiència, tot i que només té 17 anys, i
el seleccionador Pepu Hernández va dir
que els Jocs Olímpics "no serien d'hora"
per a Ricky. No obstant això, Ricky Rubio
ha estat escollit un dels jugadors del cinc
ideal de l'ACB pels mitjans de comunica-
ció, jugadors i entrenadors. Els quatre
companys que també formen part d'a-
quest quintet han estat el pivot català de
l'Akasvayu Girona, Marc Gasol, escollit
també millor jugador de la lliga regular;
el verd-i-negre Rudy Fernández; el pivot
del Reial Madrid, Felipe Reyes, i l'escorta
del Iurbentia Bilbao Marcelinho Huertas
(cedit per l'entitat badalonina). 

Natalia Vía-Dufresne i Sandra Azón –aixecant el braç– celebren la medalla de plata a les Olimpíades d’Atenes 2004. A la fotografia superior, les germanes Mònica –a dalt– i Sandra Azón, 
i l’asturiana Graciela Pisonero –a la dreta de la imatge– durant una regata.



El Club de Patinatge El Masnou continua
pujant i ja toca els núvols. El Club es va
proclamar campió de grups de xou grans
al Campionat Europeu, que va tenir lloc
entre l’1 i el 3 de maig a la localitat de
Hanau (Alemanya). Amb el programa
“Camí de núvols”, el grup, entrenat i core-
ografiat per Anna Domènech i Jaume

Pons, va aconseguir la medalla d’or per
primer cop, fet que li permetrà accedir al
proper Mundial. 

El CP El Masnou va actuar en darrera
posició d’un total de dotze equips i va tan-
car la competició de la millor manera que
es podia pensar. Amb aquesta victòria, el
Club ha aconseguit arrabassar el llarg
lideratge del CPA Olot durant els últims
anys.

A més a més, el CP El Masnou s’em-
porta una doble victòria, ja que el grup
cadet també va aconseguir la medalla d’or
en aquest mateix Campionat. 

La competició de grups de xou cadet
comptava per primera vegada amb la par-
ticipació d’un grup espanyol, el CP El
Masnou, que va aconseguir el primer lloc
al pòdium d’entre un total de dotze equips

participants. Entrenades per Rodri Fa-

fián i coreografiades també per Jaume

Pons i Anna Domènech amb una música
de Reuge, van representar el programa
“Pentagrama”, amb el qual ja havien acon-
seguit molt bons resultats al Campionat
d’Espanya.

Ara, la pròxima fita del Club és a la
capital de Taiwan, Taipei, on es disputarà
el Campionat Mundial entre el 8 i el 22 de
novembre.

L’entrenadora i coreògrafa Anna Do-

mènech s’ha mostrat molt contenta amb
el resultat obtingut, fruit d’un llarg camí
en què, any rere any, han lluitat per acon-
seguir aquesta fita. Satisfeta amb l’èxit
obtingut, Domènech espera poder pujar
al pòdium a la propera cita del Club a la
capital de Taiwan. L’entrenador i coreò-
graf del grup, Jaume Pons, creu que un
premi com aquest ha estat una gran
recompensa per la feina tan dura feta
durant aquest temps i afirma que aquest
resultat els encoratja, encara més, a con-
tinuar esforçant-se per fer un bon paper
al Mundial.

Reconeixement institucional 
a les patinadores
En el moment de tancar aquesta edició
era previst que les patinadores guardona-
des fossin rebudes pel consistori el 28 de
maig i les autoritats municipals els mos-
tressin el seu reconeiximent publicament,
a més de celebrar els triomfs amb la gent
del Masnou.
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El Club de Patinatge El Masnou 
guanya el Campionat d’Europa 

El grup de xou gran es prepara per 
al Mundial

Tocant els núvols

Patinadores xou gran
Mar Batalla, Txell Batlle, Ariadna Pascual, Núria Arañó, Gemma Espasa,
Carla Pineda, Regina Moreno, Joël Ruíz, Camila Chanes, Marta Quintero,
Marta Perelló, Marta Gutierrez, Marta Gordo, Gisela Reüll, Fatima Bouamri,
Noelia Alejos, Sara Milian, Roser Castellá, Cristina Molina, Yolanda Iguña i
Helena Vilardebó.

Patinadores xou cadet
Jèssica Ferrer, Sandra Mañà, Marta Valiente, Raquel García, Sarah Romero,
Leire López, Núria Márquez, Júlia Artacho, Andrea Da Silva, Ainoa Ortega,
Berta Badal, Sandra Pierres i Mar Gomis. 

El grup de xou cadet amb el programa “Pentagrama”.

El grup de xou gran amb el programa 
“Camí de núvols”.

EL CP MASNOU S’EMPORTA

UNA DOBLE VICTÒRIA AMB

LA MEDALLA D’OR DELS SEUS

DOS GRUPS DE XOU
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El tret de sortida d’aquest vint-i-cinquè ani-
versari el va marcar la celebració del carna-
val, l’1 de febrer, amb la iniciativa Carnaval
de Carnavals. Més tard, el 23 d’abril, durant
la diada de Sant Jordi, una jornada poetico-
musical a l’aula de música de l’escola va
servir per combinar la lectura de poemes i
textos elaborats pels nens i nenes del cen-
tre amb el cant de la coral, i “va ser un gran

èxit”, segons paraules de la directora del
centre, Teresa Casacuberta.

En el moment de tancar aquesta edició
hi havia prevista la inauguració, el 23 de
maig, d’una exposició sobre la història i la
trajectòria del centre a la biblioteca de l’es-
cola. Alumnat, professorat i personal no
docent, amb la col·laboració de l’AMPA,
han elaborat un mural fet amb trencadís

amb el logotip de la celebració, dissenyat
per Elena Feliu. També han col·laborat en
la realització de l’obra Santi Duran, Pere

Alabau i Jordi Berrocal. A més a més,
també s’hi exposarà un pòster commemora-
tiu amb les imatges més significatives de
l’escola i, després de la inauguració, és pre-
vist que la jornada finalitzi amb el concert
de cambra del quintet Yberia. 

Curs ple de celebracions 
per al CEIP Ferrer i Guàrdia 
Un vint-i-cinquè aniversari ple d’activitats

Aquest 2008, el CEIP Ferrer i Guàrdia celebra el vint-i-cinquè aniversari. Per a aques-
ta efemèride, l’escola ha anat preparant tot un reguitzell d’activitats per al curs esco-
lar 2007-2008, que finalitzen el dissabte 7 de juny

l’entitat : CEIP Ferrer i Guàrdia 

Teresa 
Casacuberta 
Directora 
del CEIP 
Ferrer i Guàrdia

Com valora el resultat d’aquest 
vint-i-cinquè aniversari del CEIP?  
Bé, de moment encara no s’ha acabat! Està
sent una celebració preparada amb molta
il·lusió i molta feina, ja que no s’ha parat en
cap moment la tasca curricular, és a dir, s’es-
tan compaginant una cosa i l’altra. 

Heu tingut bona resposta per part
d’antics alumnes del centre? 
No gaire... Hem demanat materials i tre-
balls d’escola, i no ens n’han arribat gaires.
Amb el temps, la gent canvia de casa i fa
neteja. Només algun nostàlgic.... Però
n’hem tingut prou per fer una mica d’histò-
ria. D’altra banda, l’escola ha anat guardant
un seguit de materials que ens han semblat
interessants d’exposar, com aparells audio-
visuals i reprogràfics. També disposem d’un
bon arxiu fotogràfic.

Quins projectes de futur té el centre
després d’una fita com aquesta? 
Com a projecte de futur, tenim l’ampliació
del centre el 2010, moment en què es farà
una cuina, un menjador i un gimnàs, a més
de l’adequació de la resta d’espais. També
es farà l’actuació de cablejat i Wi-Fi per a
totes les dependències. Aquest projecte ja
està pendent de licitació, cosa que vol dir
que ja és segur que es farà. 

En aquests moments, tenim un projecte
d’innovació educativa sobre el medi
ambient i, un cop acabades les obres, tenim
pensat endegar altres projectes, com ara el
Punt Edu, per optimitzar la biblioteca, i
també muntar un bon laboratori d’idiomes.

L’escola va 
elaborar un mural 
fet amb trencadís amb el logotip de la 
celebració per commemorar l’aniversari.

Per Carnaval es van iniciar les celebracions del vint-i-cinquè aniversari.

L’ANIVERSARI FINALITZA EL 7 DE JUNY

L’acte de cloenda d’aquesta commemoració, i probablement el
més especial, serà el dissabte 7 de juny i comptarà amb l’assis-
tència de diverses autoritats municipals i educatives, i de totes
les persones que en algun moment han passat per l’escola (pro-
fessorat, membres de l’AMPA, del personal de serveis i d’admi-
nistració, i, sobretot, alumnat). 

La festa començarà a les 18.20 h amb el parlament de les
autoritats, que precedirà les diverses actuacions de dansa que
ha preparat l’alumnat de segon, tercer i quart de primària. 

A les 18.45 h, es faran un seguit de jocs per a la mainada que
assisteixi a l’acte. 

Més tard, a les 20.30 h, s’oferirà un refrigeri que donarà pas al
ball amenitzat pel grup The Mortimers. 

La fi de festa serà a les 22 h, a càrrec dels Diables del Masnou.


