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Del 4 al 12 d’abril els veïns majors de 12 anys poden votar el nom del nou 
espai cultural ubicat al carrer de la Casa Nova, d’entre les 13 propostes 
aportades per les entitats i associacions del poble. L’equipament es 
presentarà oficialment el 27 d’abril en el marc d’una jornada de portes 
obertes amb activitats culturals. 

�
L’elecció del nom del nou espai cultural es farà a través de la votació directa 
dels veïns majors de 12 anys que comença aquest dijous, 4 d’abril i que es 
perllongarà fins al 12 d’abril. 
 
Les entitats i associacions del poble han proposat 13 noms: Espai Cultural la 
Unión, Espai Cultural Pangea, Espai Cultural Mandala, Espai Cultural l’Acollida, 
Espai Cultural les Tres Creus, Espai Cultural Ponent, Espai Cultural Remença, 
Espai Cultural Mont-barri, Espai Cultural de la Ciutadania, Espai Cultural 
l’Univers, Espai Cultural Punt de trobada, Espai Polivalent i Espai Cultural 
Parellada. 
 
En el cas que cap nom obtingui més del 60% de vots, es realitzarà una segona 
volta de votació entre les tres propostes més votades. El 27 d’abril es farà una 
jornada de portes obertes i es presentarà públicament el nom escollit.  
 
El nou espai cultural ubicat al carrer de la Casa Nova, s’ha condicionat per dur 
a terme activitats culturals, formatives i socials obertes a tot el poble, en el marc 
del Projecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord. Té una sala polivalent 
amb capacitat per a 150 persones equipada amb escenari, grades retràctils, 
projector, equip de llums i so. També compta amb vestidors, una sala 
d’informàtica i formació i un vestíbul per fer-hi exposicions. 
 
La votació per escollir el nom de l’equipament es pot fer a les urnes ubicades a 
l’Ajuntament, al Casal de Cultura, a la Biblioteca, als Instituts, als Casals de la 
Gent Gran, a l’Escola Marinada, el Centre Juvenil Satèl·lit, al Centre Infantil la 
Peixera, a l’Oficina del barri i al Mercat Nostra Senyora del Carme. També hi ha 
la possibilitat de votar a través del web municipal www.montornes.cat 
 
 


