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L’Espai Sant Jordi de Mollet reobre com a punt de
trobada per a la gent gran i aposta per l’envelliment
actiu
L’Espai Sant Jordi de Mollet ha tornat a obrir gràcies a l’acord a què han
arribat l’Ajuntament de Mollet i la Fundació Catalunya-La Pedrera,
propietària de l’edifici. En aquesta nova etapa, l’equipament estarà obert a
tota la gent gran de la ciutat i oferirà activitats d’envelliment actiu.
Més de 200 persones assistien aquest dilluns a la tarda a la reobertura de
l’Espai Sant Jordi que, després de 7 mesos tancat, es torna a posar en
funcionament després que la Fundació l’hagi cedit a l’Ajuntament. A partir d'ara,
el Consistori es farà càrrec de les despeses de manteniment i funcionament de
l’espai. A més, l'Ajuntament ha fet obres de millora a la teulada i al sistema de
calefacció per un valor de 40.000 euros.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, es mostrava molt satisfet d’haver aconseguit
reobrir aquest equipament, gràcies a l’esforç conjunt de lAjuntament,
l’Associació de Veïns de la Plana Lledó i dels socis de l’antic Club Sant Jordi.
“Estic emocionat de veure les cares de felicitat dels qui sou aquí perquè,
finalment, hem aconseguit tornar a obrir aquestes portes i tornarà a ser
un espai viu per a tota la ciutat”.
Monràs també va agrair a la directora general de la Fundació Catalunya-La
Pedrera, Marta Lacambra, i a la directora de l’Àrea d’Impuls Social, Marta
Torras, les facilitats que els han donat per fer possible la cessió de l’espai.
El representant dels socis, Jose Luque, també es mostrava emocionat i orgullós
d’haver contribuït a la reobertura de l’espai. “Ara tenim l’obligació de cuidarlo perquè sigui un lloc acollidor i contribueixi al benestar de tots”, afegia.
La regidora de Gent Gran de l’Ajuntament, Ana Díaz, explicava que, en aquest
nova etapa, l’Espai Sant Jordi estarà oberta a tota la gent gran “com a espai
de lleure, activitats intergeneracionals i envelliment actiu”.
Adjuntem fotografies.
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