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La Comissió d’entitats de Montornès Nord, amb la col·laboració de l’Oficina de barri, ha 
previst que cap a les 10.30 h s'iniciï la jornada de portes obertes per conèixer les 
dependències de l'Espai Cultural Montbarri i que comencin, al carrer, les primeres 
activitats com ara jocs infantils i familiars. 
 
A les 12 h, se celebrarà l'acte més institucional de la diada que comptarà amb la 
presència de l’alcalde, José Montero, i de Carles Salas, secretari d'Habitatge i Millora 
urbana de la Generalitat.  
 
La jornada continuarà, cap a les 12.30 h, amb animació musical i, a les 17 h, es 
representarà a l'escenari del Montbarri l'espectacle "Instantáneas." Durant tota el dia hi 
haurà, a l'exterior de l'espai cultural, parades de comerç i restauració. 
 
La posada en marxa de l'Espai Cultural Montbarri forma part del Projecte d’Intervenció 
Integral de Montornès Nord que financen a parts iguals l'Ajuntament i la Generalitat. La 
Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, 
ha subvencionat amb 500.000 euros part de les obres de condicionament de 
l'equipament i l'adquisició del mobiliari, de l'equipament escènic i de les grades. 
 
El nom del centre, una elecció popular 
El nom de l’equipament ha sortit d’un procés de participació ciutadana 
desenvolupat durant el mes d’abril. Les associacions del poble van proposar 13 
noms. Després, els veïns majors de 12 anys van poder escollir el que més els 
agradava a través d’urnes i del web municipal. Es van comptabilitzar 478 vots, 
dels qual 430 van ser vàlids. 

Espai Cultural Montbarri va ser l’opció majoritària amb 86 vots, el 20% del total 
dels vàlids. Davant d’aquest resultat i de l’àmplia participació aconseguida, la 
Comissió d'entitats, que també va ser present en el recompte, va considerar 
innecessària l’organització d’una segona volta per ratificar el nom guanyador. 
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