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Resposta multitudinària a l’oferta municipal de cursos i
tallers per a gent gran
L’oferta d’activitats, cursos i tallers per a gent gran per al curs 2016 – 2017
ha rebut una àmplia resposta pel que fa el nombre de persones inscrites.
En total s’han inscrit prop de 800 persones de les 850 places que s’han
ofert. Així mateix, l’Ajuntament ha seguit invertint en millores dels
equipaments de la gent gran i manté una sèrie d’actuacions previstes a curt
termini, com és el cas de l’Espai Sant Jordi on es repararan la màquina de
clima i a la teulada i es construirà una rampa d’accés.
Per a la programació del curs 2016 – 2017 s’han ofert 66 cursos, 45 anual si 21
trimestrals, amb 850 places ofertades.
En total, s’han inscrit prop de 800 persones als cursos que es fan a l’Ateneu
Gran, Lledoner, Espai Sant Jordi, Casal d’Avis de Lourdes i al CIRD Joana
Barcala.
Pel que fa l’activitat Balls de la Gent Gran de la Ciutat, durant el 2016 s’han
realitzat 21 balls amb l’assistència de 3.233 persones

Actuacions en millores als equipaments de la gent gran
Al llarg del 2016 l’Ajuntament de Mollet ha seguit invertint en la millora dels
equipament municipals adreçats a la gent gran i manté en previsió un seguit
d’actuacions a curt termini com és la reparació de la màquina de clima, la
reparació de la teulada i la construcció de la rampa d’accés que es farà a l’Espai
Sant Jordi.
En total, al llarg de 2016, la inversió que s’ha fet en millores dels centres per a la
gent gran estat de 65.378 euros.
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