
Segueix-nos:

www.elmasnou.cat

27 de setembre
D’11 a 14 h
Plaça Nova de les Dones
del Tèxtil

Entitats participants:
 
· Fem Fira, El Masnou
· Papallones Solidàries
· SOM Masnou
· AFS Intercultura
· Col·lectiu Banc del Temps +9
· Associació TEAMAR TEA Asperger 
Maresme
· Creu Roja El Masnou-Alella-Teià
· Òmnium Cultural - Masnou
· Lleureka, Projectes Educatius
· Country Ocata
· Associació Solidària Djouma
· Espai Social Masnou Alt
· Colla Bastonera del Masnou Ple de 
Cops
· Associació Poesia en Acció
· ONG Vida Significativa
· Associació de Maquetistes Navals del 
Masnou
· Associació Masnou Gats
· Associació Cor Scandicus
· Associació Helping Càncer
· Club Voleibol Masnou
· Col·lectiu La Bànua
· Associació Fotogràfica del Masnou
· Associació Cistella Verda
· Associació Amics del Jakub
· Associació La Teatral del Masnou
· Colla Gegantera del Masnou*
· Col·lectiu A Ballar*
· Atabalats del Masnou*
· Colla de Diables del Masnou*
· Club del Ritme*
· Associació de Veïns del Masnou Alt*

Totes les entitats disposaran d’un punt 
d’informació a la mateixa carpa al llarg 
del matí, excepte les marcades amb un 
asterisc. 

VIII Fira 
d’Entitats
del Masnou



PROGRAMA D’ACTIVITATS
VIII FIRA D’ENTITATS DEL MASNOU

Activitats a la plaça

Col·lectiu A 
Ballar

Club del Ritme

Club de 
Voleibol 
Masnou

Colla 
Bastonera del 
Masnou Ple de 
Cops

Associació de 
Veïns del 
Masnou Alt

Ajuntament del 
Masnou

Òmnium 
Cultural - 
Masnou

Country Ocata

Atabalats del 
Masnou i Colla 
de Diables

Ball country

Actuació 
musical del grup 
La Coartada

Voleibol i 
defensa 
personal

Ball de bastons

Balls en línia

Homenatge al 
voluntariat

La cultura a 
prop de casa 
teva

Ball country

Representació 
de l'activitat 
habitual dels 
diables

11 - 11:15 h

11:15 - 11:35 h

11:35 - 11:50 h

11:50 - 12:05 h

12:05 - 12:20 h

12:25 - 12:45 h

12:50 - 13:05 h

13:10 - 13:25 h

13:30 - 13:45 h

Demostració de ball.

Breu actuació de jazz i 
música llatina.

Breu partit de vòlei i 
exhibició de tècniques de 
defensa personal 
taekwondo.

Mostra de ball de bastons.

Mostra de ball en línia.

Per primer any, 
l'Ajuntament vol 
homenatjar dues persones 
en agraïment a la seva 
contribució al teixit 
associatiu del Masnou.

Potenciem la cultura de 
proximitat amb Narcís 
Perich i les Kirias (cançó 
pròpia i versions).

Demostració de ball.

Petit tast i mostra visual 
del que la Colla de Diables 
del Masnou, conjuntament 
amb els tabalers, porta a 
terme en la majoria de les 
seves activitats dins i fora 
del municipi. La crema i el 
ritme de l'infern.

ENTITAT ACTIVITAT DESCRIPCIÓ HORA

Activitats estables a cada carpa

Som Masnou

Lleureka 
Projectes 
Educatius

Poesia en 
Acció

Espai Social 
Masnou Alt

Associació de 
Maquetistes 
Navals del 
Masnou

Papallones 
Solidàries

Helping Càncer

Tallers de 
diversitat

Pintar i guixar

Els valors de la 
nostra vila 
(ecologisme 
lúdic)

El robot de les 
nostres 
emocions 
durant la 
pandèmia (amb 
material reciclat)

Titelles de dit i 
jocs de taula 
gegants

Elaboració 
artesana de 
maquetes 
navals

Com fer 
papallones de 
paper?

Recapte 
d'aliments

Exposició de 
ciència i salut

Tallers de pintura i 
manualitats.

Pissarres, guixos i molta 
imaginació.

Itinerari pels edificis més 
representatius dels valors de 
la nostra vila (maqueta amb 
material reciclat).

Construcció de robots que 
expressin les nostres 
emocions durant la pandèmia, 
acompanyats de rodolins que 
mostrin quins han estat els 
nostres sentiments.

Vols aprendre a fer titelles de 
dit? Vols gaudir amb 
construccions gegants?

Conèixer les diferents 
tècniques de construcció de 
maquetes.

Podreu fer papallones de 
paper amb materials reciclats.

Porta un aliment que es pugui 
conservar bé i obtindràs un 
petit obsequi.

Apropar la ciència i la salut a 
la ciutadania.

ENTITAT ACTIVITAT DESCRIPCIÓ



Regidoria d’Acció Cívica
Roger de Flor 23, 1r pis - participaciociutadana@elmasnou.cat

www.elmasnou.cat


