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Mollet, amb la gent gran
Un any més, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat les activitats
destinades a la gent gran dins del programa Activitats, Cursos i Tallers.
Enguany l’oferta arriba fins a les més de mil places a través dels prop de
50 cursos que s’ofereixen. Al llarg de l’any, el consistori molletà ofereix
un ampli ventall d’activitats de les que n’arriben a gaudir prop de 12.000
persones majors de 55 anys.
Durant l’acte de presentació, s’ha donat a conèixer les nombroses activitats que
l’Ajuntament ofereix per a les persones majors de 55 anys i que s’emmarquen
en grans temàtiques com les habilitats personals, la salut i el creixement
personal, les humanitats o les noves tecnologies. Un gran ventall de propostes
que es duran a terme en els diferents equipaments de gent gran de Mollet.
Tot destacant la feina que s’està fent i la resposta que s’obté des de l’any 1999
quan l’Ajuntament de Mollet va apostar per dedicar esforços destinats a facilitar
un envelliment actiu i saludable, la regidora de Gent Gran i Serveis Socials,
Ana María Díaz, ha volgut agrair “la nombrosa presència, de nou, a aquest
acte, el que demostra que les polítiques destinades a la gent gran estan
del tot justificades”. La regidora també ha volgut agrair “especialment, el
paper altruista i desinteressat que fan els voluntaris que coordinem des
del departament de la gent gran, una tasca del tot necessària per fer
realitat programes com el que avui presentem”.
Al marge del programa d’Activitats, Cursos i Tallers, la Regidoria de Gent Gran
ofereix al llarg de l’any nombroses activitats de les que de mitjana en gaudeixen
prop de 12 mil persones majors de 55 anys.
(adjuntem fotografies)
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