Oficina de Premsa

- Convocatòria de premsa -

El regidor al teu barri
Dins el projecte de participació ciutadana Espai 26, l’alcalde de Mollet,
Josep Monràs, encetava recentment unes trobades amb els veïns a
diferents barris de la ciutat. Ara és el torn del regidor/a que estarà un cop
al mes a l’equipament municipal corresponent per tal d’escoltar i parlar
amb els veïns del seu barri.
Dues van ser les accions que s’anunciaven durant la presentació del projecte
de participació ciutadana, Espai 26: l’alcalde als barris i el regidor/a al teu barri.
Per una banda, la primera acció ja es va iniciar a principis d’aquest mes i en
aquestes trobades l’alcalde, a més d’explicar personalment les línies
econòmiques d’acció municipal per l’any 2012, ha dialogat amb els veïns de
Can Borrell i del barri de Lourdes sobre els temes que més els preocupen per
tal de sumar esforços en benefici de la ciutat. Properament visitarà el Centre
Cultural La Marineta i el Centre Cívic de Can Pantiquet.
Per una altra banda, ara s’enceten les trobades dels veïns amb el seu regidor/a
de barri. L’objectiu d’aquesta acció és continuar desplegant les funcions del
regidor/a de barri amb un espai periòdic d’atenció al veïnat en els equipaments
municipals corresponents.
Tots els veïns que estiguin interessats en parlar personalment amb el seu
regidor de barri ja poden demanar dia i hora trucant al telèfon de l’Ajuntament o
bé sol·licitar-ho directament al centre cívic del seu barri. A continuació informem
dels dies i hores en les quals el regidor/a de barri podrà dialogar amb els veïns:

Calendari de dies i hores de visita als barris (cal demanar cita prèvia)
Barri del Calderi
Tercer dimecres de mes, de 9.30 a 12 h i de 16.30 a 19 h
Regidor: Rafael Cabanilla
Lloc: Casa de la Vila (Ajuntament)
Barri de Can Borrell
Primer dimecres de mes, deDe 9 a 12 h i de 15.30 a 18 h
Regidora: Ester Safont
Lloc: Centre Cívic de Can Borrell

Barris de Can Pantiquet i La Casilla
Segon dijous de mes, de 9 a 11.30 h i de 15 a 17.30 h
Regidora: Alicia Domínguez
Lloc: Centre Cívic de Can Pantiquet
Barri del Centre
Segon dijous de mes, de 10 a 12.30 h i de 16 a 18.30 h
Regidora: Ana María Díaz
Lloc: Centre Cultural La Marineta
Barri dels Col·legis Nous
Segon dimecres de mes, de 9 a 11.30 h i de 16 a 18.30 h
Regidor: Joan Daví
Lloc: Centre Cultural La Marineta
Barri de l'Estació de França
Tercer dimecres de mes, de 9 a 11.30 h i de 15 a 17.30 h
Regidor: Jordi Talarn
Lloc: CIRD Joana Barcala
Barri de l'Estació del Nord
Segon dimarts de mes, de 10 a 12.30 h i de 17.30 a 19 h
Regidor: Josep Garzón
Lloc: Casa de la Vila (Ajuntament)
Barri de Lourdes
Tercer dijous de mes, de 9 a 12 h i de 16.30 a 19 h
Regidor: Rafael Cabanilla
Lloc: Centre Cívic de Lourdes
Barri de la Plana Lledó
Quart dimecres de mes, de 9 a 12 h i de 16.30 a 19 h
Regidor: Rafael Cabanilla
Lloc: Centre Cívic de la Plana Lledó
Barri de la Riera Seca
Primer dimarts de mes, de 9.30 a 12 h
Primer dimecres de mes, de 15.30 a 18 h
Regidora: Mireia Dionisio
Lloc: Centre Cívic de Can Pantiquet

Barri de Santa Rosa
Segon dimarts de mes, de 9.30 a 12 h
Segon dimecres de mes, de 15.30 a 18 h
Regidora: Mireia Dionisio
Lloc: Centre Cívic de Can Borrell
Gallecs
Primer dilluns de mes, de 9.30 a 12 h i de 19 a 21 h
Regidora: Ester Safont,
Lloc: Consorci de Gallecs

Mollet del Vallès, 22 de maig de 2012

Ainhoa Martin
Cap de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93571 95 00 /ext. 98 34
aimartin@molletvalles.cat

