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Aquest dissabte, 21 de desembre, la plaça del Poble de Montornès Nord
acollirà la III Fireta del Cabàs i fira de Nadal. El diumenge 22, hi haurà més
de 150 parades a la Fira de Nadal que se celebrarà als carrers del centre
de Montornès. Durant els dos dies hi haurà un trenet de comunicació
entre Montornes Centre i Montornès Nord.
Per a aquest dissabte 21, la Comissió d'entitats de Montornès Nord, la Unió de
Botiguers i l'Oficina del barri, proposen una jornada plena d’activitats
•
•
•
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De 10 a 18 h: Les paradetes de la Fireta del Cabàs acolliran l'arribada del
Nadal i del Pare Noel.
A les 11 h: Presentació de la samarreta commemorativa del 50 aniversari que
s'ha decorat a partir d'un concurs a l'escola Marinada. La Comissió d'entitats
del barri va escollir la il·lustració.
A les 12 h: Flashmob solidari, organitzat per la Llar d'Infants municipal el
Lledoner. Les persones que volguin poden col·laborar amb la recollida de
productes d'higiene infantil.
A les 16.30 h: Cagatió gegant, amb xocolatada i moltes sorpreses més
A les 18.30 h, l'Espai Cultural Montbarri acollirà la gala de presentació de la
I Mostra de curtmetratges de Montornès Nord. S'exhibiran els curts participants
i es lliuraran els diplomes i recordatoris "Crispeta d'Or".

Durant la jornada es distribuirà la samarreta i el calendari de 2014 elaborat per al 50
aniversari de Montornès Nord. Els fons recaptats es dedicaran a la Marató de TV3.
D’altra banda, a Unió de botiguers celebrarà aquest diumenge 22, la 3a Fira de Nadal
als carrers Major, de Jaume Balmes, de Palau d'Ametlla, de Jacint Verdaguer i la plaça
de la Font. Serà la més gran organitzada fins ara i comptarà amb la participació de
150 parades.
Hi haurà grups d'animació durant tot el dia: parc de Nadal, canons de neu, activitats
canines, pessebre vivent, inflables i tallers, entre altres propostes.
Durant els dos dies hi haurà un trenet de comunicació entre Montornes Centre i
Montornès Nord.

