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Dilluns reobrirà l’Espai Sant Jordi de Mollet
El proper dilluns, 22 d’abril, a les 5 de la tarda, l’Espai Sant Jordi, tornarà
a obrir gràcies a l’acord a què han arribat l’Ajuntament de Mollet, liderat
per l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, i la Fundació Catalunya-La
Pedrera,
Aquest migdia, s’ha reunit a l’Ajuntament de Mollet la Comissió de l’Espai Sant
Jordi, formada per l’Ajuntament, l’Associació de Veïns de Plana Lledó i els
usuaris de l’espai, i han confirmat la reobertura d’aquest equipament, després
de 7 mesos sense servei.
La reobertura de l’equipament ha estat possible gràcies a la feina constant que
ha fet l’Ajuntament de Mollet, liderat per l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs,
per aconseguir adquirir el compromís, per part de la propietària de l’edifici, la
Fundació Catalunya-La Pedrera, perquè el reobrís i el tornés a posar a
disposició dels avis usuaris de l’espai. Finalment, la Fundació l’ha cedit a
l’Ajuntament, que es farà càrrec de les despeses de funcionament.
Des del passat mes d’octubre, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, i la regidora
de Gent Gran, Ana Diaz han estat en contacte permanent amb l’assemblea
d’usuaris de l’Espai Sant Jordi i ha mantingut converses polítiques i tècniques
per evitar el tancament definitiu d’aquest equipament amb la Fundació
Catalunya-La Pedrera.
Així, dilluns a les 5 de la tarda, s’obriran de nou les portes d’aquest espai, amb
la presència de l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, la regidora de Serveis
Socials, Anna Díaz, l’Associació de Veïns de Plana Lledó i els usuaris de
l’equipament.
Obertura de l’Espai Sant Jordi de Mollet
Dilluns 22 d’abril
17 hores
Porta de l’edifici del Club Sant Jordi (Av. de Caldes de Montbui, 9)
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