Actualitat

La terrassa de El Mirador és un dels espais que es poden visitar

El Mirador Centre de Coneixement ofereix visites
guiades a la ciutadania durant aquest mes d’agost
Dimarts 3 d'agost de 2010
Per poder gaudir d’una visita guiada a l’edifici, cal adreçar-se al Servei d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament, situat a la plaça del Mirador
El Mirador Centre de Coneixement ofereix a la ciutadania la possibilitat de realitzar visites guiades al nou edifici
municipal durant aquest mes d’agost. La iniciativa, que ha sorgit de forma espontània a conseqüència del nombre
de persones que s’acosten al Centre per tal de conèixer-ne els detalls, permet a totes aquelles persones que ho
demanin visitar la totalitat de l’edifici, que no s’obrirà definitivament al públic fins al proper mes de setembre.
Per poder conèixer de prop les instal·lacions del Centre de Coneixement, cal adreçar-se al Servei d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament, situat a la plaça del Mirador, i sol·licitar la realització de la visita guiada. Entre les
instal·lacions que es poden visitar es troben el vestíbul de l’edifici i l’espai destinat al Servei d’Atenció Ciutadana,
l’espai polivalent que anteriorment acollia el Mercat municipal, i que ara està format per les sales Pepa Beotas,
Xavier Caba, Antoni Costa, Alfons Gubern, Raimon Roca, Joan Tort i Lluís Valls Areny, i els pisos superiors de
l’edifici, on s’ubiquen diverses aules d’informàtica i despatxos per a emprenedors, la zona d’Open Surf amb accés
lliure a Internet i la terrassa de El Mirador.
Aquestes visites es duen a terme en horari de matí, de 9 a 14.30 hores, de la mà de personal de El Mirador, que
acompanya la ciutadania en un recorregut per les instal·lacions i a més explica les diferents activitats que es
duran a terme a l’edifici a partir del mes vinent.
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