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La Junta de Govern acorda la celebració de la Diada
Nacional de Catalunya
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mollet ha acordat aquest
migdia la celebració de l’Onze de Setembre, Diada Nacional de Catalunya,
un esdeveniment institucional, social i ciutadà que el consistori molletà
vol impulsar de forma unitària.

Al proper ple del mes de juliol, el govern municipal presentarà dues mocions
que demanen la unitat de tots els grups polítics: per una banda, es demanarà
aquesta unitat de tots els partits polítics catalans per tal d’arribar a un acord
fiscal al país, i per una altra banda, també es presentarà una proposta d’acord
en suport al model d’immersió lingüística a l’escola, un model que, amb el
català com a llengua vehicular, ha contribuït de forma decisiva a la cohesió
social a Catalunya. Doncs amb l’acord d’aquest migdia de la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de Mollet, es fa una altra crida per la unitat no només
dels grups polítics municipals sinó de tota la ciutat.
En aquest acord es posa de manifest que aquesta celebració, a la ciutat de
Mollet del Vallès, és una tradició unitària de les entitats ciutadanes que va
creixent any rere any. També remarca que l’Ajuntament de Mollet té la voluntat
de continuar impulsant de manera unitària la celebració institucional, social i
ciutadana de la Diada Nacional de Catalunya.
Per aquests motius, la Junta de Govern Local ha acordat celebrar l’acte
principal de la Diada Nacional de Catalunya amb una ofrena floral al monument
a Rafael Casanova que comptarà amb la presència de la Corporació municipal i
les entitats que s’hagin adherit a la commemoració.
Un altra qüestió acordada per la Junta de Govern és que, per tal de donar la
màxima solemnitat i expressar tot el contingut nacional de la commemoració,
s’hissarà la senyera en solitari al pal del monument de Rafael Casanova al
principi de l’ofrena per tal que el presideixi, i que hi romangui tot el dia. La
senyera també estarà penjada en solitari als pals de la plaça de Prat de la Riba,
espai on també se celebren actes ciutadans de commemoració de la Diada.
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