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- Nota de premsa -

Combatre els rumors i la formació a entitats, a debat al
Consell de Ciutat
El proper dimarts 17 de març a 2/4 de 8 del vespre, el Consell de Ciutat es
reuneix a l’Institut Aiguaviva/Escola Oficial d’Idiomes. Els temes
principals són la Xarxa Antirumors i la formació de les entitats
molletanes.
La sala d’actes de l’Institut Aiguaviva/Escola Oficial d’Idiomes acollirà, durant
una hora aproximadament, el proper Consell de Ciutat. En aquesta nova
trobada, a part d’aprovar l’acta de la sessió anterior, es debatran dos punts
importants.
El primer punt es centra en les eines i accions per combatre els rumors. Per
això, comptaran amb la presència i la participació de la Xarxa Antirumors de
l’Ajuntament de Barcelona, amb la presentació estratègica de “bcnantirumors”,
una xarxa a la qual s’hi ha adherit el Consell de Ciutat. L’objectiu és proposar
accions a l’Ajuntament de Mollet per poder combatre rumors a la ciutat.
El segon punt tractarà sobre el foment de la formació i el coneixement d’entitats
de la ciutat per tal que es pugui crear una xarxa entre elles i que sigui possible
accedir als avantatges i potencialitats de les xarxes de recursos per a entitats,
com xarxanet.org. A més, és important per a les entitats el poder formar-se en
les noves variacions tributàries i de voluntariat establertes en el nou marc legal,
així com esdevenir més atractives per a la incorporació de més socis i sòcies.
El Consell de Ciutat és el màxim òrgan participatiu del municipi i està format per
una quarantena de persones, representants dels àmbits social, econòmic,
associatiu, cultural, etc, i presidit per l’alcalde, Josep Monràs.
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