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El Casino del Masnou va néixer el 1875 amb la finalitat de disposar d’un espai
idoni on el conjunt de la ciutadania que ho desitgés pogués fer vida social.
En aquest meravellós conjunt arquitectònic que ha vist passar tantes
generacions, tothom hi pot fer la seva: Oci, cultura, esport, tallers de diverses
especialitats i tot un llarg etc., però per poder garantir el seu futur cal la
preservació de tot el seu conjunt sense oblidar ni per un moment el gran pati
perquè, precisament, és on s’hi desenvolupa bona part de les activitats.
El Casino, al ser una entitat sense lucre, necessita de la col·laboració dels seus
socis per endegar noves iniciatives o mantenir les que fa temps que funcionen, i
és per això us convidem a participar en les distintes comissions i seccions
creades i aportar-hi el vostre gra de sorra en benefici de tots plegats.

Notícies
ACEDYR
El nou carnet de soci que acabeu de recollir te afegit un adhesiu a la seva
part inferior es el Passaport ACEDYR.
Els socis del Casino sou a la vegada socis de tots els Clubs de la Associació
Acedyr i podeu gaudir de les seves instal·lacions en les condicions que
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podeu consultar a la web o a Secretaria. Creiem que es un valor afegit i
que som l’única Entitat del Maresme que forma part d’aquesta Associació,

A Catalunya hi ha 5 entitats que també formen part de Acedyr.
SECCIONS
En el context per fomentar la participació Interna, hem oficialitzat les
Seccions que funcionen al Casino, i que ja tenen la seva pròpia dinàmica,
Tenim un Coordinador per cada Secció. El nou panel mural que està a
l’entrada del Pati mostra aquesta iniciativa, al igual que podeu trobar
l’agenda, les activitats i un espai Racó del soci, a on podeu posar ofertes i
demandes, vende o compra d’objectes...
ACTIVITATS
A les activitats que ja es van fer l’any passat: Ioga, Pilates, Taller d’escriptura,

Salsa, Teatre, Pintura, Art i Consciència, Cine fòrum, Restauració, aquest curs
s’han iniciat:
-

COUNTRY (dijous de 18 a 19,30)

-

JUGUEM A CARTES ( dijous de 18 a 20h)

-

CONVERSA EN ANGLÈS (dilluns de 20,30 a 22h)

-

VOLEI SÈNIOR (dijous de 19 a 20h)

PÀGINA 2

Teatre
Aquest any hem demanat tres subvencions sense èxit per començar a
rehabilitar el teatre i la Sala Maristany.
A partir del mes de setembre hem estat treballant amb l’Alcalde per fer un
Conveni que servís per demanar una subvenció per fer un Projecte Executiu
del teatre. Hem preparat 4 versions d’acord amb el nostre Advocat

EL CASINO MÉS VIU

urbanista, però cap li ha agradat i també hem perdut l’ocasió. No obstant

QUE MAI !!

hem quedat que aquest proper any tornarem a intentar-ho amb

l’Ajuntament.

Objectius per el 2019
El principal objectiu de la Junta actual, i esperem que de tots els socis, es
trobar finançament per fer manteniment de l’edifici i les instal·lacions.
Nosaltres estarem al cas de totes les Subvencions que puguem demanar,
però ens cal que entre tots pensem i busquem vies de finançament,
patrocinis, publicitat, activitats lucratives…..Tot allò que ens permeti donar
una bona empenta a molts temes de millora i de manteniment de la nostra

seu.
Estem al darrera que l’Ajuntament ens inclogui en les Subvencions per
Conveni, com fa amb altres Entitats del poble.
El tema culminant també seria trobar una empresa o Fundació que volgués
fer-se càrrec de la rehabilitació del teatre

Suggeriments
L’any passat amb el carnet us vam donar una enquesta que ens va servir
per actualitzar dades i per saber quins interessos tenien els nostres socis.,
aquí teniu els resultats.

Aquest any us entreguem un full amb el títol de Suggeriments, amb la
intenció de que ens el torneu signat o anònim, amb moltes idees i propostes.
La Junta Directiva vol treballar a partir dels vostres suggeriments, i per això
no volem perdre cap ocasió de fer-ho possible. Gràcies per endavant.
LA JUNTA DIRECTIVA

