Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

La Policia Municipal engega una
proximitat i convivència ciutadana

campanya

de

La Policia Municipal de Mollet del Vallès engega aquesta setmana una
campanya per apropar el servei a la ciutadania i, al mateix temps, fer
difusió de les normes de convivència ciutadana a l’espai públic.
Tot coincidint amb els mesos d’estiu, la Policia Municipal s’aproparà als
diferents barris de la ciutat per mitjà d’una campanya que té el doble objectiu
d’informar sobre diferents aspectes relacionats amb la convivència i la
seguretat i apropar el cos a la ciutadania.
Per mitjà de diferents taules informatives que s’ubicaran en places i espais
concorreguts, els agents oferiran material de difusió amb consells de seguretat i
convivència i restaran a disposició de la ciutadania per resoldre dubtes i oferir
solucions. D’aquesta manera, no només s’augmenta el nivell de coneixement
de la ciutadania sobre diferents aspectes de seguretat, sinó també la visibilitat i
la proximitat de la Policia, que s’apropa als llocs on és la gent.

Calendari
Dilluns
30 de juny al 4
juliol
7-11 juliol
parc Pruneres
14-18 juliol
21-25 juliol
pl. Església Gallecs
28 jul- 1 agost
4-8 agost
rbla. Nova (final)
11-15 agost
18-22 agost
25-29 agost
1-5 set
8-12 set

dimarts

dimecres

pl. Can Borrell
pl. Extremadura

pl. De l'Estatut
pl. Joan Miró

rbla. Nova (final)
pl. Joan Miró

pl. Can Borrell
pl. Suñer

pl. Joan Miró

pl. De l'Estatut
pl. Església
Gallecs

pl. Can Borrell
FESTA MAJOR

FESTA MAJOR
PL. Joan Miró

pl. Suñer
rbla. Nova (final)

divendres

pl. Joan Miró
rbla. Nova (final)

parc Pruneres
pl. Extremadura
FESTA MAJOR
pl. Extremadura

dijous

pl. De l'Estatut
pl. Joan Miró

En aquesta campanya, la Policia Municipal comptarà amb la col·laboració dels
agents cívics i els de Protecció Civil.
Mollet del Vallès, 30 de juny de 2014
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