Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

La ciutat de Mollet expressa el seu condol per les
víctimes de l’accident d’autocar a Freginals
L’Ajuntament de Mollet ha fet cinc minuts de silenci en senyal de dol per
les víctimes de l’accident mortal d’autocar ocorregut ahir al matí a
Freginals. La corporació municipal, representants de l’empresa molletana
de l’autocar sinistrat, Autocares Alejandro i ciutadans i ciutadanes de
Mollet han participat en aquesta mostra col·lectiva de dol.
Cinc minuts de silenci han parat el temps a la ciutat de Mollet aquest migdia.
Davant la Casa de la Vila s’han fet aquests cinc minuts de silenci amb els que
tota la ciutat de Mollet ha expressat el seu condol als familiars i amics de les 13
víctimes mortals de l’accident d’autocar que ahir a primera hora tenia lloc a l’AP
7 al seu pas per Freginals.
Amb les banderes onejant a mig pal, la corporació municipal presidida per
l’alcalde de la ciutat Josep Monràs i membres de la família de l’empresa
molletana de l’autocar sinistrat a més de molletans i molletanes que s’han
apropat fins a la Plaça Major, la ciutat de Mollet ha transmès el seu dol i la seva
consternació pel fatídic accident.
L’empresa Autocares Alejandro, consternada pel sinistre
Ahir mateix, l’alcalde de Mollet Josep Monràs es posava en contacte amb els
responsables de l’empresa molletana de l’autocar sinistrat que estava molt
commocionada i consternada per l’accident. Autocares Alejandro és una
empresa familiar molletana que porta més de 30 anys dedicant-se al transport.
El conductor del vehicle accidentat treballa a l’empresa des de fa 17 anys i
l’autocar que conduïa era el segon més nou de la flota.
Autocares Alejandro vol expressar la seva consternació i la seva solidaritat amb
els familiars i amics de les joves estudiants.
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