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Els molletans aproven majoritàriament les activitats
culturals populars que es fan a la ciutat
Des que el passat mes de març l’Ajuntament de Mollet va posar en marxa
un procés participatiu de consultes a traves del seu web, aquesta es la
primera vegada que els molletans han estat preguntats sobre les diferents
activitats culturals populars que es fan a la ciutat. Les opinions recollides
posen de manifest l’alt grau de satisfacció de la ciutadania pel que fa
l’oferta cultural popular.
En total han estat 224 les persones que han participat en aquesta iniciativa que té
l’objectiu de conèixer l’opinió dels molletans i així poder incidir en les polítiques
municipals. Aquest cop l’Ajuntament ha volgut saber què en pensa la ciutadania
de les diferents activitats culturals populars que es fan a Mollet. I la resposta ha
estat molt positiva.
Majoritàriament, els molletans han valorat com a molt interessant o interessant les
Festes de Nadal, la Festa Major d’hivern, el Carnaval, la Festa Major d’estiu, la
Fira d’Artesania i la Mostra Internacional de Titelles.
Sumant els que han qualificat com a molt interessant o interessant, les activitats
més ben valorades han estat, per aquest ordre, la Festa Major d’hivern, la Mostra
Internacional de Titelles i el Carnaval.
Per barris, els més participatius han estat el Centre, amb un 14% dels enquestats,
Can Borrell, amb un 13%, Riera Seca, amb un 12%, Col·legis Nous, amb un 11%
i Plana Lledó i Estació de França amb un 10%.
El passat mes de març, l’Ajuntament de Mollet va posar en marxa una iniciativa
que facilita als ciutadans la possibilitat de donar la seva opinió sobre aspectes
concrets de la ciutat i contribuir a millorar-los. Aquest procés participatiu s’obre
per mitja del web municipal (www.molletvalles.cat) i l’eina consensus, que permet
recollir l’opinió de la ciutadania en forma d’enquestes. Aquest canal de
participació és obert a tothom i especialment als ciutadans que s’han inscrit al
Registre Municipal de Ciutadania Participativa.
Al setembre, després que Mollet hagi estat guardonada amb el “L’European
Green Leaf 2015”, amb el que es reconeix el seu compromís amb la
sostenibilitat i el creixement verd i fa que la ciutat es converteixi en
ambaixadora verda europea durant un any, els molletans seran consultats
sobre l’ús dels parcs i jardins de la ciutat.
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