Cerimònia de commemoració celebrada a les ciutats agermanades
de Mollet del Vallès, Montélimar, Ravensburg i Rivoli el 28 de juny
de 2021
Declaració conjunta dels 4 alcaldes
1- Per primer cop a la història, les nostres quatre ciutats agermanades han hagut de fer front
a una amenaça nova que ha afectat tots els ciutadans alhora: la pandèmia de la COVID-19,
que està afectant tothom als nostres països, al nostre continent i la resta del món, des de fa
prop d’un any i mig.
2- En aquests temps d’incertesa i de dolor s’han perdut moltes vides a causa de la pandèmia.
Durant mesos hem estat pendents de les dades que es publicaven cada dia als nostres països
i ciutats: xifres, corbes i taxes que ens mostraven l’índex d’infecció i el nombre de persones
que han mort. Però no ens hem d’oblidar d’una cosa: darrere de cada número s’amaga el destí
d’una persona!

3- La pandèmia també ens ha demostrat fins a quin punt estem interrelacionats i ens ha afectat
a tots per igual, sense distinció de nacionalitats. I hem après que les úniques vies per
combatre-la són la cooperació i la solidaritat. Ha estat i segueix sent un període difícil per a
les nostres ciutats, però tot i així hem aconseguit estar en contacte els uns amb els altres i
sempre hem estat preparats per oferir-nos suport.

4- Avui, nosaltres quatre, els alcaldes de Mollet del Vallès, Montélimar, Ravensburg i Rivoli,
volem commemorar totes les persones que han mort a causa del virus, i que sovint ho han fet
en soledat. Volem recordar els seus noms, les seves cares, la seva vida. Els trobem a faltar i
no els oblidarem mai.

5- Així mateix, no podem oblidar les famílies que han vist la seva vida capgirada per la
pandèmia. Tampoc oblidem a les persones que encara estan patint les conseqüències de la
infecció per COVID-19, així com les que han perdut un ésser estimat o un amic de qui potser
no es van poder acomiadar com cal. Compartim la seva pena, volem donar-los el nostre condol
més sincer i dir-los que no haurien de sentir-se abandonats en un moment tan complicat com
aquest. La ciutadania de les nostres quatre ciutats és al seu costat per oferir-los suport i
consol.

6- Com a alcaldes de les quatre ciutats agermanades, volem destacar la solidaritat que la
nostra ciutadania ha manifestat durant la pandèmia. Ens sentim orgullosos de tots els

voluntaris, associacions, professionals i funcionaris que han fet tot el possible per ajudar altres
ciutadans. Tots ells han contribuït, i contribueixen encara, a la superació de la pandèmia.

7- La Unió Europea ha estat i segueix sent un actor fonamental en el procés de vacunació de
la població i pel suport que ha donat als estats membres. És en aquests temps difícils que
hem de mostrar el nostre compromís amb el projecte europeu i amb les nostres ciutats
agermanades. Les circumstàncies actuals, en què ens ajudem i compartim coneixement, són
l’ocasió d’enfortir l’agermanament que ens vincula i crear unes condicions òptimes per a la
reactivació de les nostres societats.
8- Tot i que l’amenaça de la COVID-19 per a la salut pública és cada cop més baixa, encara
són molts els ciutadans i ciutadanes que tenen dificultats econòmiques, i les restriccions
necessàries per vèncer la pandèmia encara són vigents. En aquesta situació, és reconfortant
poder intercanviar opinions amb els companys de la xarxa d’agermanament, practicar
l’empatia, ser aquí pels altres i treballar en els futurs projectes que ajudin la nostra ciutadania.
Ens mantindrem units per superar aquesta crisi. Ja fa molt de temps que no ens podem reunir
en persona per culpa de la pandèmia, però hem aconseguit estar més a prop que mai els uns
dels altres. Si hi ha una lliçó que hem après és que les vides i la salut de les persones que
viuen a les nostres ciutats agermanades són el que més ens importa.

Gràcies per la vostra atenció.

Ara respectarem un minut de silenci.

