PRESENTACIÓ
Mollet és una ciutat molt dinàmica que s’omple d’activitats cada setmana i compta amb
uns magnífics equipaments municipals que cada dia s’omplen de molletans i molletanes
que volen gaudir de la música, les xerrades, les exposicions i de la extensa programació
de cursos i tallers en els que podem aprendre, comprendre, relacionar-nos, expressar-nos,
fer salut, posar-nos en forma.. i és que les activitats que s’ofereixen en els equipaments
municipals són per a tothom: infants, joves, adults, gent gran i ens permeten fer gairebé,
de tot.
Aquest diari, tan esperant pels molletans i les molletanes, ja és aquí i ja torneu a tenir a
les mans una variada oferta d'activitats, cursos i tallers que l'Ajuntament de Mollet,
juntament amb entitats de la ciutat, ofereix dins la programació del curs 2019-2020.
Activitats per a tots els gustos: activitats esportives, culturals, de descoberta, d'expressió
artística, de comunicació... tot el que us plantegeu de dur a terme, de ben segur que ho
trobareu dins d’aquesta extensa programació, i són activitats pensades per a tothom:
infants, joves, adults, gent gran que de ben segur no us deixaran indiferents.
Us animem a mirar atentament tota la programació i a inscriure-us en aquella o aquelles
activitats, cursos o tallers que siguin del vostre interès. Potser continuarem amb activitats
o pràctiques que ja fèieu o potser us endinsareu en les noves activitats que us proposem.
El que us oferim, a més, és passar-ho bé amb persones de la vostra ciutat, amb interessos
semblants i que dediquen un temps a formar-se, entrenar-se, posar-se en forma, entretenirse, expressar-se, crear o participar en allò que els agrada o els encurioseix, on el què
compta no és qui més sap, no és arribar a una fita social o professional, sinó la satisfacció
de viure bons i profitosos moments amb els companys de curs o d’activitats.
Els centres cívics, culturals, de dona, de gent gran i esportius us esperen perquè vingueu
a gaudir del vostre temps lliure i perquè el compartiu amb altres persones de forma
creativa, lúdica i formativa.
Mollet va endavant amb la cultura, el medi ambient i l’esport. Us esperem!
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