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Mollet amplia la seva mirada cap a Europa
Aquest passat cap de setmana, Mollet del Vallès i Ravensburg han
oficialitzat el seu agermanament. El vincle entre les dues ciutats ha estat
ratificat per l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, i l’alcalde de Ravensburg,
Daniel Rapp. A les diferents activitats que han culminat amb la signatura
del document oficial d’agermanament també hi han assistit delegacions de
Rivoli i Montélimar. Justament, l’acte, també ha servit per posar les bases
d’un altre futur agermanament, en aquest cas entre Mollet i Montélimar.
El compromís s’ha fet efectiu després que el passat mes d’octubre, l’alcalde de
Mollet, Josep Monràs, i el regidor de projectes Europeus i Agermanaments, Raúl
Broto, viatgessin a la ciutat alemanya per enfortir el lligam entre les dues ciutats
i establir les bases d’aquest agermanament.
Per l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, aquest acte “posa de manifest la
importància de seguir construint Europa des del municipis amb la clara
voluntat de fomentar la consciència europea“ afegint que “la llavor que avui
posem comporta fomentar i ampliar la col·laboració entre les dues ciutats
especialment en els àmbits de joventut, educació, esport, cultura, ocupació
o economia així com promoure el contacte, sobretot pel que fa les trobades
de joves “.
De fet, Mollet i Ravensburg fa temps que mantenen una estreta relació,
especialment amb els intercanvis que s’han fet, entre d’altres, amb les escoles
de música, amb el programa Erasmus + o amb l’IES Gallecs. L’objectiu es
mantenir i ampliar aquests intercanvis.
De la seva banda, l’alcalde de Ravensburg, Daniel Rapp, destacava el fet que
“en uns moments on alguns discuteixen la integració d’Europa és
important el que estem fent a Mollet per tal de reforçar la cooperació entre
ciutats”.
Durant l’acte, el representant de la delegació de Montélimar, Raymon Faiquin,
va fer saber a Josep Monràs la predisposició de l’Ajuntament i de l’alcalde de la
ciutat francesa a enfortir encara més els lligams amb Mollet amb un
agermanament entre les dues ciutats. Una predisposició que Monràs ha agraït
anunciant que és un orgull per Mollet i que ara només cal buscar el millor moment
per ratificar aquesta compromís.

(enviem fotografies)

Mollet del Vallès, 24 d’abril 2017
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83
premsa@molletvalles.cat

