Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Horaris i tancament dels equipaments municipals
durant les festes de Nadal
Oficina d’Atenció Ciutadana
L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mollet (OAC) modifica el seu
horari amb motiu de les vacances de Nadal. Així, del 22 de desembre al 8 de
gener, estarà oberta de 8 del matí a 3 de la tarda, excepte els dies 24 i 31 de
desembre, que romandrà tancada (a més dels dies festius, com el 25, 26 de
desembre i el 6 de gener).
A partir del dia 9 de gener, l’OAC tornarà al seu horari habitual, de 8 del matí a
7 de la tarda.

Centres cívics i culturals
Pel que fa als equipaments culturals i centres cívics, a partir de la setmana
vinent, la majoria modifiquen el seu horari d’obertura. Us enviem un quadre
amb els horaris previstos.

Equipaments de gent gran
L’Ateneu Gran i El Lledoner romandran tancats del 22 de desembre al 6 de
gener.
L’Espai Sant Jordi només tancarà els dies festius. La resta de dies, 29, 30 i 31
de desembre i 2 i 5 de gener, obrirà de 4 a 7 de la tarda.

Biblioteca Can Mulà
La Biblioteca Can Mulà romandrà tancada del 23 de desembre a l’1 de gener.
La resta de dies, farà l’horari habitual (de dll a dv, de 4 a 2/4 de 9 del vespre /
dm a ds, de 10 del matí a 2 de la tarda).
L’única excepció és el dia 5 de gener, en el qual s’obrirà només en horari de
matí.
Tot i així, estarà actiu el servei d’Aula d’estudi, amb un horari més ampli per
facilitar l’estudi. Així, l’Aula d’estudi estarà oberta els següents dies i hores:
 Dimarts 23 de desembre, de 8 del vespre a 12 de la nit.
 Del 27 de desembre al 5 de gener, de 4 de la tarda 12 de la nit.

Museu Abelló i Casa del Pintor
El Museu i la Casa del Pintor romandran tancats els dies 25 i 26 de desembre i
l’1 i 6 de gener. La resta de dies, faran el següent horari:





Dijous i divendres: de 4 a 7 de la tarda
Dissabte: d’11 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre
Diumenges i festius: d’11del matí a 2 de la tarda

Oficina del Síndic Personer
L’Oficina del Síndic romandrà tancada del 22 de desembre al 6 de gener,
ambdós inclusos.
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