Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Tornen els patis oberts a la ciutadania aquest cap de
setmana
Aquest cap de setmana, 4 i 5 de febrer, l’Ajuntament de Mollet del Vallès
obrirà el pati de l’Escola Joan Salvat Papasseit a tothom, especialment a
les nenes i nens del barri de Plana Lledó, perquè puguin gaudir d’un nou
espai de joc els dissabtes i diumenges.

A partir d’aquest dissabte 4 de febrer, i durant tots els caps de setmana del què
queda del curs escolar, el pati de l’Escola Joan Salvat Papasseit estarà obert a
tota la ciutadania. L’objectiu és que tots els molletans i molletanes, sobretot els
veïns del barri, aprofitin aquest espai escolar per esbargir-se. Els horaris
d’obertura seran els següents:
 DISSABTES: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
 DIUMENGES: de 10 a 14:30 h
L’obertura en horari de cap de setmana es farà durant la resta del curs 20162017, amb la voluntat que es pugui continuar el proper curs escolar i amb la
possibilitat que s’ampliï als patis d’altres col·legis de la ciutat.
Durant les obertures de cap de setmana del pati del Salvat Papasseit hi haurà
dues persones contractades a través dels Plans d’Ocupació municipal que seran
les encarregades d’obrir-lo i tancar-lo. Aquestes persones també vetllaran per fer
complir la normativa als usuaris, i dinamitzaran el joc si fos necessari. Per fer un
bon ús del recinte caldrà seguir aquesta normativa:








Respectar el mobiliari i el material esportiu
Utilitzar les papereres i els contenidors
No es permetrà el consum de begudes alcohòliques
No s’hi podran introduir animals
No es permetrà l’entrada d’ampolles de vidre
No es podrà fumar en tot el recinte
Compartir l’espai amb respecte

L’obertura del patis escolars respon a un dels compromisos que es recull al Pla
d’Actuació de Mandat 2016-2019, on el Consistori de Mollet es va comprometre
a tornar a obrir-los a la ciutadania.
Mollet del Vallès, 3 de febrer de 2017
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