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- Nota de premsa -

L’Ajuntament de Mollet, present en la diada de Sant
Jordi al carrer
L’Ajuntament de Mollet va ser present a la fira de Sant Jordi que es va
celebrar dissabte a la ciutat. Al costat d’altres serveis locals, com la
Biblioteca Can Mulà i el Servei de Català, l’Ajuntament va aprofitar la diada
per fer difusió de les diferents publicacions municipals, entre elles les del
Centre d’Estudis Molletans (CEM).
Com és habitual, el Centre d’Estudis Molletans va sortir al carrer tot coincidint
amb la diada de Sant Jordi. El servei municipal es va situar a la plaça de
Catalunya, juntament amb les parades de la Biblioteca Can Mulà, el Servei Local
de Català i el Museu Abelló, que va organitzar un taller infantil de punts de llibre.
A més de difondre i posar a la venda les publicacions del Centre d’Estudis per la
Democràcia Jordi Solé Tura i del CEM, com el darrer número de la revista Notes
i diversos exemplars de la col·lecció Vicenç Plantada, el Servei Local de Català
i el CEM proposaven als visitants un seguit de preguntes basades en el tema de
les properes jornades d’estudi: el Carnaval a Mollet. Des de dites com Per
Carnaval tot... (s'hi val) fins a saber el nom del ball de benvinguda al Senyor
Carnestoltes a Mollet. Aquesta part de la parada tenia com a títol Tot s'hi val!
Un altre apartat participatiu, aquesta vegada a compte del Servei de Català, va
ser un altre recull de preguntes sobre Ramon Lllull per l’Any Llull, Tria Any Llull,
i l’apartat Paraules de Llibres. . La Biblioteca també hi va participar exposant un
grup d’obres del seu fons de Ramon Llull i sobre Ramon Llull.
Els participants podien escollir i participar en qualsevol d’aquests tres apartats,
omplir la papereta corresponent i dipositar-la en l’urna del concurs Rua de
paraules. Rua d’endevinalles. D'entre totes les paperetes participants, els
guanyadors es van endur sis lots de llibres, més una bossa i algun altre detall,
obsequis oferts per l'Ajuntament de Mollet. Els guanyadors van ser: Carme
Barber Aguado, Xènia Carrión Fernández, Ona Bernal Casado, Jordi Carballo
Calbet, Max Escalera Fernández i Francesc Coll Farré.

Participació al Pla Municipal
La diada també va servir per difondre el procés participatiu del Pla d’Actuació
Municipal (PAM) que s’està duent a terme per definir les principals accions del
mandat. Durant el matí de Sant Jordi, es van recollir un total de 70 butlletes amb
propostes de la ciutadania. El procés participatiu del PAM finalitza el proper 29
d’abril i les persones que ho desitgin encara hi poden participar per mitjà de la
plataforma digital Consensus, des del web municipal www.molletvalles.cat.

Valoració de la fira de Sant Jordi
El bon temps i el sol que va lluir fins al migdia van propiciar una gran afluència
de públic a la fira de Sant Jordi a la rambla de Balmes de la ciutat.
Malauradament, l’intens ruixat de la tarda va fer plegar la fira abans del previst.
Tot i això, la valoració per part de llibreries i floristeries és positiva.

Adjuntem fotografies dels guanyadors del concurs Rua de paraules. Rua
d’endevinalles.
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