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- Nota de premsa -

Josep Monràs es compromet a ajudar els infants amb
desprotecció alimentària durant els mesos d’estiu
El passat dijous, 5 de juny, es va celebrar un nova trobada oberta de
l’alcalde amb la ciutadania dins el cicle l’Alcalde a prop teu. En aquesta
ocasió, la xerrada es va fer al Centre Cívic de Can Borrell.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, va compartir la tarda amb els molletans i les
molletanes presents al Centre Cívic de Can Borrell. Monràs va respondre les
seves preguntes i va recollir les seves propostes per tal d’estudiar-ne la
viabilitat. En la intervenció inicial, Monràs va explicar que la ciutat està en
marxa, fent obres de millorar urbana, mantenint els projectes de formació i de
cerca d’ocupació i augmentant els serveis per a l’ajuda i el benestar social.
Entre els temes que es van tractar, destaca la petició dels veïns d’atendre els
infants de famílies amb dificultats econòmiques durant els mesos d’estiu, quan
l’escola és tancada i no tenen garantit un àpat saludable. En aquest sentiti,
l’alcalde va afirmar que “tenim el compromís d’ajudar els infants amb
desprotecció alimentària durant els mesos de vacances escolars”. A més
va ser molt clar en reiterar el compromís del govern municipal en aquest sentit,
ja que, tal i com va recordar, “ens mou el balanç social abans que el balanç
econòmic”.
Els assistents a la trobada, majoritàriament dels barris de Santa Rosa, Can
Borrell i Plana Lledó, van interessar-se per la lluita contra l’incivisme dels
propietaris de gossos; les solucions a les al·lèrgies primaverals i els insectes
dels arbres plataners; la seguretat viària amb mètodes de limitació de la
velocitat, com els radars i els passos elevats; els plans d’accessibilitat de les
estacions de tren; i per les funcions i la utilitat que tenen les diputacions per als
ajuntaments.
Adjuntem fotografia.

Mollet del Vallès, 9 de juny de 2014
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83 / 650 01 75 86
premsa@molletvalles.cat

