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- Convocatòria de premsa -

Aquest dimecres, nova trobada del cicle L’alcalde a
prop teu
Demà, dimecres 9 d’octubre, es reprèn el cicle L’alcalde a prop teu, amb
una trobada a l’Espai Sant Jordi, en la qual l’alcalde de la ciutat, Josep
Monràs, explicarà de primera mà els projectes del govern i, al mateix
temps, escoltarà les propostes dels veïns i veïnes.
L’objectiu d’aquestes trobades és que l’alcalde pugui explicar directament als
ciutadans i ciutadanes les polítiques, serveis i projectes que està
desenvolupant el govern municipal i, alhora, que els veïns puguin adreçar les
seves qüestions directament al batlle.
La trobada es farà a l’Espai Sant Jordi, situat al Parc dels Colors, espai de
relació dels barris de Santa Rosa, Can Borrell i de la Plana Lledó, i és oberta a
tota la ciutadania. Aquest equipament es va reobrir el passat mes d’abril
gràcies un acord entre l’Ajuntament de Mollet i la Fundació Catalunya-La
Pedrera, propietària de l’edifici. En aquesta nova etapa, l’equipament és obert a
tota la gent gran de la ciutat i ofereix activitats d’envelliment actiu.
Les trobades de L’alcalde a prop teu formen part del projecte Espai 26 que
s’emmarca dins la política de transparència, participació i proximitat del govern
municipal. De forma periòdica, totes les zones de la ciutat compten amb la
possibilitat de fer una trobada oberta amb l’alcalde per conèixer de primera mà,
els projectes de la ciutat i la situació dels programes, els serveis i els reptes
que té la nostra ciutat.
Trobada de L’alcalde a prop teu
Dimecres 9 d’octubre
19 hores
Espai Sant Jordi (av. Caldes de Montbui, 9)
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