
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Detall de la façana d'El MiradorImage not found or type unknown

Detall de la façana d'El Mirador

El proper dissabte, dia 10 de juliol, tindrà lloc una jornada de
portes obertes a El Mirador Centre de Coneixement

Dimarts 6 de juliol de 2010
Programes| Programa d'activitats formatives d'El Mirador (setembre - desembre
2010)

La ciutadania podrà visitar els diferents espais de l’edifici entre les 10 i les 14
hores

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha organitzat una jornada de portes obertes a
El Mirador Centre de Coneixement, que tindrà lloc el proper dissabte, dia 10 de
juliol, entre les 10 i les 14 hores.

La ciutadania tindrà l’oportunitat de conèixer de prop els diferents espais que
conformen El Mirador. Així, entre les instal·lacions que es podran visitar es troben
el vestíbul de l’edifici i l’espai on s’ubicarà el Servei d’Atenció Ciutadana a partir
de finals d’aquest mes de juliol, i l’espai polivalent que anteriorment acollia el
Mercat municipal, i que ara està format per diverses sales de reunions i despatxos
que reben els noms dels pintors castellarencs Pepa Beotas, Xavier Caba, Antoni
Costa, Alfons Gubern, Raimon Roca, Joan Tort i Lluís Valls Areny, i els pisos
superiors de l’edifici. Al primer pis s’ubiquen diverses aules d’informàtica i
despatxos per a emprenedors, mentre que el segon pis acull la zona d’Open Surf
amb accés lliure a Internet.

També es podrà visitar la terrassa d’El Mirador, situada al segon pis, i gaudir de les
vistes al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i a l'Església, així com al municipi i
a la regió metropolitana de Barcelona.
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