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La Federació del comerç, la indústria i el turisme del 
Masnou constituïda sota la marca comercial El Masnou 
Comerç el 2019 tanca aquest any un exercici ple d'activitats 
i dinamització del comerç local. Fires al carrer, 
esdeveniments, col·laboracions amb entitats locals i 
institucions públiques, assessorament del comerç federat. 
Interlocució amb l'ajuntament del Masnou i participació en 
comissions locals com la de promoció econòmica i festa 
major.

Al llarg d'aquest exercici hem introduït novetats amb gran 
èxit de participació com la Masnoberfest (la festa de la 
cervesa artesana) i hem consolidat esdeveniments com el 
Tobogan infinit o les fires comercials, de tardor o la Ganga 
carrer, però també hem informat als socis federats de 
diferents aspectes mitjançant canals de comunicació com 
el butlletí d'informació, el web o les xarxes socials.

Aquesta junta té com a objectiu respondre als nous reptes 
comercials que ens està plantejant la transformació del 
Masnou, en aquest document volem fer un balanç de les 
accions realitzades i sembrar la llavor per a realitzar les del 
2020.

La Junta Directiva



EN NÚMEROS

170 comerços
adherits

5 fires
comercials

12000
participants

El tobogan
Infinit

MasnoberFest Fira de Nadal

Més de 
30 newsletters

2 grans 
col·laboracions
Nit de Tapes

Fira Gastronòmica

3 comissions
civisme

Mercat Setmanal
Festes



A LES XARXES

Facebook

961  seguidors

6000 persones d’abast 
mitja mensual

Instagram

352 seguidors

1900 persones d’abast
mitja mensual

Web

6542  pàgines vistes

Dades certificades per 
Google

Newsletter

140 subscriptors

Percentatge mitg 
d’obertura del 45%



FIRES AL CARRER

FIRES PRÒPIES

LA GANGA AL CARRER - 2 edicions anuals

FIRA AL CARRER JOAN XXIII

SHOPPING DAY CARRER ALMERIA

FIRA DE NADAL

FIRES ON COL·LABOREM 

FIRA GASTRONÒMICA I COMERCIAL DEL MASNOU
(Ajuntment del Masnou)

ESDEVENIMENTS 

TOBOGAN INFINIT
MASNOBERFEST



3 comissions
civisme

Mercat Setmanal
Festes

DINAMITZAR 
EL MASNOU





INSTITUCIONAL
El Masnou comerç ha pogut dur a terme totes les activitats 
gràcies a un conveni institucional amb l'ajuntament del 
Masnou, que ens permet organitzar, promocionar i 
dinamitzar el comerç local. Així mateix comptem amb 
subvencions de la Diputació de Barcelona i les quotes dels 
comerços federats.

Per la nostra part formem part de diverses comissions 
perquè el comerç pugui expressar la seva veu en temes que 
ens afecten

Comissió de civisme

Mercat Setmanal

Promoció econòmica

Festa Major



OMPLIR
ELS CARRERS



SERVEIS
Mitjançant el nostre newsletter donem informació de servei 
als comerços adherits al Masnou Comerç. Un sistema de 
comunicació periòdic que ens permet informar de novetats 
que ens arriben des de diferents interlocutors:

Cursos i Formació
Subvencions
Actualitat institucional
Inscripció a Fires
Col·laboracions...

El Masnou Comerç també actua com a interlocutor 
bidireccional entre Ajuntament i comerç, per tal de fer 
arribar en ambdós sentits qualsevol reflexió del sector 
comercial



QUI SOM?
Un grup de comerciants locals i professionals del municipi 
que treballa de forma desinteressada per tal d'assolir fites i 
afrontar els nous reptes.

T'hi sumes?

Pots formar part de la junta
Pots associar-te al Masnou Comerç 

Pots ser Patró del Masnou Comerç si ets una gran empresa.



C/ Itàlia, 50 local 219 1ª Planta

Edifici Centre

08320 – El Masnou

Tel. 640 29 13 97 / 93 555 52 03
www.federaciodelmasnou.com
info@federaciodelmasnou.com


