
                                                                                              
 
Oficina de Premsa 

 
- Nota de premsa – 
 
L’Ajuntament de Mollet crea el programa 
multidisciplinar Oci a casa, gaudeix sense risc  
  
A partir d’avui, el consistori molletà ofereix alternatives d’oci per fer el 
confinament més amè i actiu. La ciutadania pot aprendre i entretenir-se 
amb activitats culturals o esportives, entre d’altres, a través del web 
municipal www.molletvalles.cat 
 
Aquests dies és important quedar-se a casa per frenar la propagació del Covid-
19. És per això que l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha posat en funcionament 
el  programa Oci a casa, gaudeix sense risc perquè la ciutadania pugui portar a 
terme tot un seguit d’activitats sense sortir de la llar. 
 
Els molletans i molletanes, i les persones d’altres municipis que ho desitgin, 
tenen al seu abast, via online, una oferta variada que passa per la Biblioteca de 
Can Mulà, el Museu Abelló, classes de ball, cuina o robòtica, fer esport amb el 
programa municipal Mou-te o fer exercicis de memòria, entre d’altres. 
 
Per accedir a totes les activitats d’oci cal anar al web municipal: 
 
https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/oci-a-casa/ 
 
Per accedir directament als vídeos al CanalMollet – Oci a casa de 
YouTube cal anar a aquest enllaç: 
 
https://www.youtube.com/channel/UCQ3yQb2mUXV_vTXjioVaKjg 
 

 
 

L’Ajuntament de Mollet del Vallès vol enviar un agraïment a totes les persones 
que han col·laborat per fer els vídeos i els materials que hi ha en aquesta oferta 
d’oci, que s’anirà actualitzant i ampliant periòdicament. 
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            #Quedatacasa  #Quedateencasa 
 
 
Informació necessària 

Telèfons i aplicacions disponibles de la Generalitat de Catalunya: 

 061: en cas de símptomes 
 112: emergències 
 012: informació general 
 app (STOP COVID19 CAT): per controlar l’evolució dels símptomes amb 

indicacions i consells personalitzats: https://cutt.ly/EtcemLz   

 
Centres d’Atenció Primària: 

Plana Lledó: 93 579 83 83 

Can Pantiquet: 93 570 59 77  
Abans de desplaçar-vos als centres de salut recomanem telefonar-hi. 

 

Canals municipals 

 Whatsapp (per escrit): 683 553 250 
 Correu electrònic: ajuntament@molletvalles.cat 
 Canals d’informació municipals habituals:   Twitter: @ajmollet;    

Facebook: ajuntamentmollet; Instagram: @viumollet; Web municipal: 
www.molletvalles.cat 

 Oficina d’Atenció Ciutadana (atenció telefònica): 93 571 95 05, de 9 a 
18 h, de dilluns a dijous, i de 9 a 15 h, divendres. 

 Serveis Socials i Servei d’Atenció a la Dona (atenció telefònica): 93 570 
77 47 i 93 570 09 08  
 

 Es poden fer tràmits online les 24 h a través de la seu electrònica: 
https://seuelectronica.molletvalles.cat 

 
 
 
Mollet del Vallès, 27 de març de 2020  
 
Departament de Premsa i Comunicació 
Ajuntament de Mollet 
Telèfon 93 571 95 05  
molletcom@molletvalles.cat  
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