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Mollet, per la tolerància i la convivència
Mollet del Vallès, a proposta del Síndic Personer Lluís Martínez Camps, ha
acollit la jornada La ciutat de tothom amb el propòsit de potenciar la
convivència i el respecte entre les diferents cultures que hi ha a la ciutat.
La jornada ha aplegat representants d’un ampli ventall d’associacions,
entitats, escoles i administracions públiques que han reflexionat sobre les
pautes i les actituds que ajuden a tenir un bon clima de relació entre la
ciutadania.
Amb aquests objectius, i els d’analitzar com conviuen les diferents cultures a
Mollet i proclamar el respecte a la identitat cultural, la jornada s’ha centrat en
dues taules rodones en les que s’ha reflexionat sobre els rumors i la convivència
i sobre la convivència religiosa.
Segons Lluís Martínez Camps “No hem organitzat aquesta jornada perquè a
Mollet hi hagin problemes de convivència, que no n’hi ha, sinó perquè
trobades d’aquest tipus serveixen per posar en comú punts de vista i
proposar a la ciutadania elements d’anàlisi i reflexió que els ajudi a
construir el seu pensament”.
De la seva banda, l’alcalde Josep Monràs, ha defensat un cop més el foment de
l’educació, d’una informació neta i objectiva i del diàleg per evitar els conflictes.
Per a Monràs “el rumor és tan fàcil, tan anònim, tan difícil de combatre, que
alguns s’amaguen darrera per interessos personals o col·lectius amb la
intenció de provocar conflictes on no n’hi ha” i per aquest motiu “cal
combatre’l amb les eines que ens atorga el nostre sistema democràtic: el
respecte i les normes, els drets i els deures”.
Monràs també ha volgut felicitar al Síndic per la tasca que està duent a terme en
el poc temps que porta en el càrrec qualificant d’absolut encert la celebració
d’aquesta jornada.
(adjuntem fotografies)
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