Emociona’t		
a Montmeló

Per Nadal,
comerç local

Entrats al mes de desembre i a punt per rebre
les festes de Nadal, l’Ajuntament ha preparat
una campanya de dinamització del comerç
local que sota el nom d’EMOCIONA’T vol fer
arribar la màgia del Nadal a totes les cases de
Montmeló.

Comprant a les botigues del poble es
manté viu el teixit comercial de proximitat. Comprant al nostre poble el mantenim viu.
Mentre nosaltres ens tancàvem a casa, els
nostres botiguers aixecaven diàriament la persiana per oferir-nos els seus serveis. No permetis que cap comerç de Montmeló baixi les
persianes.

Siguem persones curoses i responsables amb
nosaltres mateixos i amb qui ens envolta, però
omplim-nos els sentits de la màgia nadalenca.
Mirem el Nadal amb ulls d’infant i no deixem que res ni ningú ens enteli la mirada.

Perquè donen vida al poble durant tot l’any
Perquè és tradició i també innovació

Emociona’t veient les llums de Nadal.

Perquè ens cuiden i ens coneixen

Emociona’t gaudint dels aparadors dels nostres comerços.

Perquè ens donen el que necessitem: garantia, confiança, qualitat, facilitats...

Emociona’t passejant pels nostres carrers i
veient les decoracions del nostre veïnat.

Pensa en gran i compra en el petit comerç!
Aquest Nadal tria el comerç local per fer les
teves compres.

Aquest Nadal... emociona’t a Montmeló!

Personalitza
els teus regals

Viu el Nadal		
a Montmeló

Visita la nova botiga Emociona’t. A partir del
18 de desembre, vine a veure’ns a l’avinguda
Pompeu Fabra, 2.

Participa de tots els actes culturals que es
programen aquest Nadal.
La cultura emociona. La cultura és coneixement i et fa lliure. La cultura és essencial, i és
segura.
Contes per als infants, teatre, espectacles
tradicionals, música, solidaritat, botigues al
carrer... Gaudeix del Nadal, il·lusiona’t i emociona’t a Montmeló.
Aquest Nadal diferent volem que sigui un Nadal ple d’actes i activitats per a petits i grans.
Volem que la màgia d’aquests dies hi sigui
ben present i ens acompanyi en tot moment i
a cada racó del nostre poble.

A la botiga podràs demanar que t’emboliquin,
gratuïtament, els s regals comprats al comerç
local.
Podràs trobar paquets de regal que les nostres botigues han preparat expressament per
als montmelonins i montmelonines i regalar
Caixes Emociona’t.
Emociona’t és també solidaritat. Amb la compra dels imans de la campanya contribueixes
a la campanya Cap Infant sense Regal que
permet que tots els infants del municipi puguin
gaudir del Nadal.
Els regals d’Emociona´t són una manera
de dir “jo estimo Montmeló”.

Divendres 11
18.00 h • Sala Polivalent

CONTA CONTES			
Qui vola en aquesta escombra

Divendres 18

Dissabte 19

Dimarts 22

Farmàcies de guàrdia

18.00 h • Sala Polivalent

16.00 h • Sala Polivalent

20.00 h • Canal Youtube Ajuntament

De 09.00 a 20.30 h

CONTA CONTES			
Explica’m el Nadal

TEATRE DE NADAL		
Caga Tió… d’una vegada

PLE DE DESEMBRE		
Sessió extraordinària

Desembre 2020

Espectacle familiar a càrrec de		
Jomeloguisjomelo.com

Espectacle familiar a càrrec de: El Replà.

Atesa l’actual situació de pandèmia, l’acte serà
virtual i es podrà seguir pel canal de Youtube
de l’Ajuntament.
Podeu fer arribar les vostres preguntes fins al
21 de desembre a: ajuntament@montmelo.cat

Espectacle familiar a càrrec de Sandra Rossi. Recomanat per a infants a partir 3 anys.

Dies 2, 3 i 4
LA MÀGIA DEL NADAL			
Els Reis d’Orient omplen			
de màgia Montmeló

Dimarts 29
Matí i tarda • Sala Polivalent

Diuen que ballen sota la lluna plena, diuen que
són bones, altres que són dolentes, diuen que
tenen berrugues, que els agrada el negre i que
preparen beuratges i que tenen mal geni.		
Diuen moltes coses de les bruixes!
• Reserva anticipada a entrapolis.com
• Espai amb mesures de seguretat Covid
• Aforament limitat

Divendres 18

Arriba el Nadal. Ja tens casa teva guarnida?
En Moi guarnirà la seva mentre ens explica
contes i canta nadales.
• Reserva anticipada a entrapolis.com
• Espai amb mesures de seguretat Covid
• Aforament limitat

Dissabte 19
Matí i tarda • Carrers de Montmeló

EMOCIONA’T MONTMELÓ		
La màgia del Nadal surt al carrer

En Narcís està ingressat a l’hospital a causa
d’un estat d’ansietat provocat per la presència
cada vegada més gran del Pare Noel.
• Reserva anticipada a entrapolis.com
• Espai amb mesures de seguretat Covid
• Aforament limitat

LO MISTERI DE NADAL		
Quico el Cèlio, el Noi			
i el Mut de Ferreries
Espectacle teatral i musical nadalenc.

Tarda • Carrers de Montmeló

EMOCIONA’T MONTMELÓ
Per Nadal, comerç local

Des de l’inici de la pandèmia, el Banc de Sang
i Teixits (BST) s’ha abocat en la lluita contra el
virus de la Covid19. Demostra la teva solidaritat, vine a la Sala Polivalent i dona sang.		
De 10 a 14 h i de 16 a 21 h.
• Org. Banc de sang i teixits

1 • Fajas
2 • Fajas
3 • Fajas

Els comerços de Montmeló sortiran al carrer
i es posarà en marxa la botiga “Emociona’t” i
la caseta-photocall. Volta pels carrers, troba el
teu regal. Nosaltres te l’emboliquem!

4 • Mil·lenari
5 • Coll Casulleras
6 • Margarita Colls

• Coll Casulleras
• Fajas		
• Margarita Colls
• Mil·lenari

C. Diputació 17
Av. Pompeu Fabra10
Pg. Corts Catalanes10
Av. Mil·lenari 7

935681718
935680288
931305542
935722817

• Emergècies
• Urgències Salut
• Policia Local

Catsalut Respon

112
061
935720300

18.00 h • Des de casa

PASSEJADA REIAL		
Mira els Reis d’Orient des de casa,		
il·lumina’ls i mostra´ls-hi el camí.

Horaris Nadal Oficines
OAC • Oficina Atenció Ciutadania

TALLER DE NADAL • Divendres 11

El centre de la vila s’omplirà de Nadal: comerços al carrer, i espectacles itinerants. Viu
la màgia del Nadal amb la família i de manera
segura.
Els Goblins -follets, elfs, fades, gegants,
gnoms, trolls i druides- t’acompanyaran. Això i
més sorpreses durant tota jornada.

Dia • Farmàcia

Dimarts 5

Estació Jove

Un espectacle creat amb l’idea de reinventar
Els Pastorets. Divertit i entranyable, revisa el
nostre nadal a partir del cançoner català.
• Venda d’entrades a entrapolis.com
• Preus: Entrada general 12€ - Carnet Jove i
Carnet Biblioteca 9€ - Jubilat 7€
• Espai amb mesures de seguretat Covid
• Aforament limitat

22 • Fajas
23 • Mil·lenari
24 • Coll Casulleras
25 • Margarita Colls
26 • Margarita Colls
27 • Margarita Colls
28 • Fajas
29 • Mil·lenari
30 • Coll Casulleras
31 • Margarita Colls

Dia • Farmàcia

Els infants de Montmeló viuran des de dins la
Màgia del Nadal, de la mà dels Reis d’Orient.
Més informació el 22 de desembre a les
pàgines centrals del Crònica.

20.00 h • Sala Polivalent

Dia • Farmàcia

12 • Mil·lenari
13 • Mil·lenari
14 • Coll Casulleras
15 • Margarita Colls
16 • Fajas
17 • Mil·lenari
18 • Coll Casulleras
19 • Coll Casulleras
20 • Coll Casulleras
21 • Margarita Colls

Gener 2021

DONACIÓ DE SANG		
Per Nadal, dona sang

Diumenge 20

Dia • Farmàcia

Crea els teus propis guarniments de Nadal

Obert de dilluns a divendres, de 8 a 14 h
Tancat el 24 i el 31 de desembre

JUGUEM AL RISK • Dissabte 12

OLH• Oficina Local Habitatge		
Obert dimarts i dijous de 16 a 18.30 h		
Tancat del 24 de desembre al 7 de gener

Àfrica Decolonial

FEM PINYA! • Dijous 17

OMIC• Oficina Informació Consum

Joves, sexe i carrer, a les 18.00 h

APRÈN ÀRAB • Divendres 18
Coneix la cultura del Marroc
• Espai amb mesures de seguretat Covid
• Info: montmeloestaciojove@gmail.com

Durant la la tarda, els Reis passejaran per
tots els carrers de Montmeló i tothom podra
veure’ls des de casa.

Obert el 29 i 30 de desembre i el 5 de gener,
de 9 a 12 h
• Espais amb mesures de seguretat Covid
• Cal concertar cita prèvia: 935720000
• Info: oac@montmelo.cat

