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- Nota de premsa –

L’Ajuntament engega un cicle de xerrades per a famílies
L’Ajuntament de Mollet del Vallès posa en marxa un cicle de xerrades
sobre qüestions de màxima actualitat i transcendència amb l’objectiu
d’aportar qüestions per a la reflexió a les famílies molletanes en relació a
l’educació dels seus fills i filles. El cicle consta de 5 xerrades que es duran
a terme entre el 2 de març i el 8 de juny.
Aquestes xerrades, centrades sobretot en qüestions relatives a l’educació i la
salut, tenen com a objectiu proporcionar pautes de reflexió conjunta a les famílies
de Mollet a partir de les aportacions que faran diferents professionals.
Per al regidor d’Educació i Joventut, Raúl Broto, “el que volem des de
l’Ajuntament és contribuir a la formació de les nostres famílies, una qüestió
que considerem cabdal, posant al seu abast un seguit de qüestions i
reflexions que en aquests temps ens afecten a tots pel que fa l’educació
dels nostres fills i filles”.
De fet, el cicle comptarà amb debats al voltant de, per exemple, el bulling, l’ús
d’internet i les xarxes socials o el consum de drogues.
Pel que fa els destinataris, Broto ha afegit que “el nostre propòsit ha estat
obrir al màxim el ventall per tal d’arribar al major nombre possible de
famílies molletanes”, i per aquest motiu “hem volgut comptar amb les
escoles bressol, de primària, instituts, l’Escola d’Educació Especial Can
Vila, les AMPA o la gent que forma part del nostre servei d’Infodrogues,
entre d’altres”.
Les xerrades, que són obertes a tothom, es faran a l’Institut Aiguaviva, al CIRD
Joana Barcala, a l’EBM La Filadora, a l’EEE Can Vila i a l’Escola del Bosc, els
dies 2 i 30 de març, 20 d’abril, 18 de maig i 8 de juny, de 18 a 19.30h.
La voluntat de l’Ajuntament es perllongar aquest cicle de xerrades de cara als
cursos vinents.
(Adjuntem programa)
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